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ETNO Paszport 2019
Tym razem zabieramy Was w podróż do korzeni. W 8. edycji Paszportu
Turystycznego odwiedzimy siedem krain etnograficznych, które
tworzą „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”. Odkryjemy
zakaMARKI Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia, ziemi chełmińskiej,
Borów Tucholskich i ziemi dobrzyńskiej. Nasz kulturowy kalejdoskop
mieni się kolorami ludowych strojów i regionalnych haftów, finezją
plecionek, słomkowo - bibułkowymi konstrukcjami pająków,
kwietnymi „świętojankami” i wzorami usypywanymi z piasku na
powitanie gości. Z dawnych obrzędów i zwyczajów dowiesz się, jak
zapewnić sobie zdrowie, dostatek i urodzaj, a także jak wypędzić
złe moce i uniknąć spotkania z czarownicami. Zachęcamy, byś
czerpał inspirację z ETNO Paszportu i często odwiedzał nasz serwis
internetowy. Znajdziesz tam aktualności, zapowiedzi wydarzeń,
ważne informacje, m.in. o dostępności paszportowych miejsc. Weź
udział w konkursie, zbieraj pieczątki i walcz o nagrody! Zapraszamy na
www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel
Kujawsko-Pomorskie zadziwia swą różnorodnością na
etnograficznej mapie Polski. Odrębność kulturowa regionów
czyni nasze województwo niezwykle ciekawym i inspirującym.
Nasze małe ojczyzny na nowo odkrywają swą tożsamość. Czerpiąc
z pięknych tradycji i wielokulturowego dziedzictwa z rozmachem
budują silne, rozpoznawalne marki. Z radością witam w KujawskoPomorskich Konstelacjach dobrych miejsc i zapraszam do
wspólnej ETNO przygody!
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miejsce
na fotografię

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Kraj

Podpis posiadacza

Choć natura pożałowała im żyznych gleb, w zamian dała bogactwo lasów. Głównym zajęciem Borowiaków był wyrąb drzewa, jego spław rzekami i jeziorami.
Bogaty drzewostan pozwalał rozwijać się bartnictwu, smolarstwu i węglarstwu.
Ludzie trudnili się też łowiectwem, myślistwem i rybołówstwem, a także tkactwem,
garncarstwem, kowalstwem i plecionkarstwem. Wyplatano z materiału pozyskanego z korzeni jałowca, świerku i sosny. Popularne było także snycerstwo, z którym
wiąże się, zapomniana dziś, sztuka produkcji fajek i tabakier.

Budownictwo
Borowiacka architektura to drewniane domy z dwuspadowym dachem pokrytym słomą lub dranicą. Ich szczyty zdobiły tzw. bociónie łby – skrzyżowane
ze sobą przedłużone wiatrownice, a także wycinane w deskach serca, krzyże,
czy ptaki. Nazywano je żartobliwie pierdołko, pupka, fjifjidełko. Borowiackie
zagrody dzielono na gburskie i putkierskie. Chłopów z gospodarstwami powyżej 15 ha nazywano gburami, a tych co mieli mniej niż 5 ha – putkierami.

Strój i haft
Utrzymany w odcieniach brązu, od jasnożółtego po czerniejący, borowiacki strój i haft nawiązują do natury. Przywołują kolory lasu, gleby i bursztynu.
Dzisiejszy strój borowiacki to stylizowana kreacja, a jedyną historyczną częścią
jest bogato haftowany czepek kobiecy – „złotnica”.
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Obrzędy i zwyczaje
Między Wigilią a Nowy Rokiem nie wolno było prać. Wierzono, że gospodyni,
która złamie ten zakaz może wyprać kogoś z domowników, czyli spowodować
jego śmierć. W noc sylwestrową młodzież dopuszczała się różnych psikusów:
zatykała kominy, malowała okna na czarno, przenosiła sprzęty i podmieniała
inwentarz w oborach. Zdarzało się, że gospodarze po Sylwestrze przez długi czas szukali po wsi swoich bram lub furtek, a wozy znajdowali na… dachu
chałupy.

Kuchnia
Dawne pożywienie Borowiaków Tucholskich opierało się głównie na produktach pozyskiwanych z własnych upraw i darów lasu. Od drugiej poł. XIX w. zaczęły dominować potrawy z ziemniaków, a Borowiacy zyskali u sąsiadów miano „bulwiarzy”. Tradycyjnym daniem jest tu nadal szandar - pieczony placek
ziemniaczany, podawany z sosami lub zasmażaną kapustą. Na osłodę warto
spróbować „fjut”, czyli „cyrop z buraka cukrowego”. Ten słodki, lejący się syrop
o konsystencji płynnego miodu ma lekki posmak i zapach karmelu.

Kosznajderia
Kosznajdrzy byli potomkami sprowadzonych w XV w. z Dolnej Saksonii
Niemców. Przybysze zajęli pierwotnie kilka wsi między Tucholą, Chojnicami a Kamieniem Krajeńskim. W XIX w. Kosznajderia liczyła już kilkanaście
osad. Grupa ta była świadoma swego pochodzenia i odrębności kulturowej. Po 1945 r. zamieszkujący pogranicze kaszubsko-tucholskie Kosznajdrzy musieli opuścić zajmowaną od ponad trzech wieków
ziemię. Pozostało po nich kilkanaście
drewnianych chat, a w Silnie urząFrantówki Bysławskie
dzono niewielkie muzeum poświęcone ich kulturze.
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Bory
Tucholskie

Fojutowo

Punkty
pieczątkowe

ul. Podgórna 3
maj/czerwiec/wrzesień
pn. – pt. 8 – 16
lipiec/sierpień
pn. – pt. 8 – 16
sb. – nd. 10 - 16

Bory
Tucholskie

Górnicza Wioska
ul. Świerkowa 11, Piła Młyn
maj/czerwiec/wrzesień
nd. 12 – 17
lipiec/sierpień
wt. – nd. 12 - 17
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Punkt Informacji
Turystycznej w Tucholi

Krąg
22 km

Fojutowo

Przystanek Tleń

11 km

ul. Bydgoska 2, Tleń
maj-wrzesień
pn. – nd. 7.15 – 21 (pt. i sb. do 22)

11 km

„Jeziorka
Kozie”

Śliwice
14 km

Dworek Wymysłowo

14 km
5 km

Tuchola

Gołąbek

22 km

5 km Wymysłowo
12 km

5 km

Zalew Żurski

19 km

Cekcyn

8 km

Tleń

19 km

12 km

„Piekło”

Wymysłowo 1
maj-sierpień
pn. – nd. 9 – 22
wrzesień
nd. – czw. 9 – 20
pt. – sb. 9 – 22

22 km

4 km
26 km

Wierzchlas

Piła Młyn
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zapraszają gości szczerym zawołaniem: „Las Was powita
a ludzie ugoszczą”. Czeka nas niezwykła wizyta. Oto otwierają się przed nami wrota Rezerwatu Biosfery UNESCO stworzonego
w oparciu o więzi człowieka z naturą… Namacalne, wszechobecne, kojące.

Cekcyn
nad malowniczym Jeziorem Wielkim Cekcyńskim znajdziesz strzeżone kąpielisko, wypożyczalnię sprzętu wodnego, pole do mini golfa i amfiteatr nawiązujący do tradycyjnej zabudowy borowiackiej. Cekcyn znany jest wśród wędkarzy
- ryby biorą tu, aż miło!

Fojutowo
intryguje nie tylko koneserów zabytków hydrotechnicznych. Akwedukt, będący „skrzyżowaniem” dróg wodnych - płynącej dołem Czerskiej Strugi i płynącego górą Wielkiego Kanału Brdy, wzorowany na antycznych rzymskich obiektach, zbudowany został przez pruskich inżynierów w latach 1845-49. To istotny
element działającego tu dawniej systemu nawadniającego.

Gołąbek – Park “Nad Stążką”
ponad 100-letni drzewostan nad rzeką Stążką tworzy oazę dla miłośników
przyrody. Można tu podziwiać ok. 150 zinwentaryzowanych gatunków drzew
i krzewów, w tym modrzew japoński, leszczynę turecką, cyprysik błotny, żywotnik japoński, brzozę omszoną i pęcherznicę kalinolistną. Kładki na bagnach
wprowadzą Cię w świat ptactwa błotnego, odsłaniając też ciekawe gatunki roślin.

sylwetkami świerków. Leśną harmonię tworzą olsy, łęgi, torfowiska, zbiorowiska wodne i bagienne przecięte wodami Stążki – jednej z najczystszych rzek
w Borach Tucholskich. Jej meandry możesz podziwiać z wieży widokowej,
a przy odrobinie szczęścia wypatrzeć pełne gracji żurawie.

Krąg
to niewielka borowiacka wieś, wyróżniająca się charakterystyczną dla Borów
Tucholskich drewnianą zabudową z drugiej poł. XIX oraz z początku XX w.
Zachowało się tu ok. 20 drewnianych chat o konstrukcji zrębowej, z których
część pokryta jest strzechą. Wieś stanowi żywy skansen i objęta została ochroną konserwatorską.

Piła Młyn
zaskakuje swą górniczą historią. W latach 1850-1939 działały tu jedyne na Pomorzu kopalnie węgla brunatnego. Do dziś zachowała się tylko jedna z pięciu
- „Montania”, dając początek „Górniczej Wiosce”, pielęgnującej i odtwarzającej
dawne tradycje. Poznasz tu górnicze zwyczaje, odkryjesz kopalniane zapadliska i sztolnię upadową oraz pozostałości technicznej zabudowy kopalni.

Rezerwat przyrody „Jeziorka Kozie”
skrywa cztery śródleśne jeziora. Proces ich zarastania postępuje w wyniku
powiększania się torfowisk wysokich, które, odrywając się od brzegu, tworzą
wyspy dryfujące po tafli jeziora tam, gdzie je wiatr poniesie. By chronić ten
przyrodniczy skarb udostępniono tylko jedno, za to najbardziej malownicze
jeziorko. Wiedzie do niego drewniana kładka, którą dotrzesz
na skraj wodnej tafli.

Gołąbek – “Jelenia Wyspa”
przez urokliwy fragment rezerwatu „Bagna nad Stążką” wiedzie 3,5 km trasa
będąca kwintesencją Borów Tucholskich. Pełna typowych dla tego regionu
pospolitych borów sosnowych urozmaiconych bielą brzóz i majestatycznymi
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Jeziorka Kozie
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Bory Tucholskie

...

Śliwice

Tleń
położony pośród lasów, nad rozległym Jeziorem Żurskim, otoczony Wdeckim Parkiem Krajobrazowym przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku.
Kończą tu swój bieg popularne trasy spływów kajakowych. W Tleniu do Wdy
uchodzi rzeka Prusina, która w dolnym odcinku tworzy malowniczy przełom
o górskim charakterze. Na odpoczynek po intensywnym dniu warto udać się
do „Przystanku Tleń” i zwiedzić lokalny browar rzemieślniczy.

Tuchola

Tleń

Wymysłowo

Wierzchlas
otwiera bramy do świątyni przyrody. Rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego” to skupisko ponad 3500 cisów pospolitych, z których najbardziej wiekowe okazy liczą prawie 700 lat. Magii tego miejsca doświadczył
Leon Wyczółkowski - jeden z najwybitniejszych malarzy, rysowników i grafików Młodej Polski. Z inspiracji „Świętym Gajem” zrodziło się ponad 100 prac
artysty. Wiele z nich zyskało uznanie na wystawach krajowych i zagranicznych.
Za „portret” cisa „Chrobrego” Wyczółkowski otrzymał pierwszą nagrodę na wystawie w Wenecji.

Wymysłowo

- stolica Borów Tucholskich, zaprasza na spotkanie z historią, tradycją i przyrodą regionu. W Muzeum Borów Tucholskich poznasz dawne życie Borowiaków.
Dowiesz się jak wyglądały izby borowiackiej chaty, zobaczysz tradycyjne stroje, sprzęty codziennego użytku i narzędzia, które pomagały dawnym mieszkańcom w codziennych zajęciach. Poznasz tu także bogatą faunę i florę Borów
Tucholskich.

zaprasza na spotkanie z Indianami. W Muzeum Indian Ameryki Północnej zapoznasz się z kulturą, sztuką i życiem codziennym rdzennych mieszkańców
Ameryki. Pośród barwnych pióropuszy, strojów, totemów, regaliów, wsłuchasz
się w indiańskie opowieści i poznasz historię Sat Okh`a (Długie Pióro) - urodzonego i wychowanego w pierwotnych puszczach Kanady syna Polki i indiańskiego wodza plemienia Szaunisów, którego los przyprowadził do małej osady
w Borach Tucholskich.

Uroczysko „Piekło”

Zalew Żurski

to przełomowy odcinek rzeki Brdy, w którym przybiera ona górski charakter.
Miejsce to stanowi nie lada wyzwanie dla kajakarzy, porwanych przez bystry
nurt rzeki pędzącej pośród głazów i wysokich skarp. Uroczysko wzięło swą
nazwę od przeszkody, jaką dla flisaków spławiających tym szlakiem drewno
stanowiły zalegające w nurcie Brdy głazy. Piechotą najłatwiej dotrzeć tu oznaczonym na niebiesko „Szlakiem Brdy”.

to położony wśród lasów zbiornik wodny, powstały w wyniku utworzenia elektrowni wodnej w Żurze. Jest ostoją bobrów, wydr i ptactwa wodnego. W stromych skarpach wypatrzeć można jaskrawe zimorodki. Nad Jeziorem Żurskim
wznosi się punkt widokowy „Zatoki”, z którego zaobserwujesz największą część
Zalewu, wraz ze znajdującą się w jego centrum wyspą Maderą.
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przy tutejszym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z inicjatywy
ks. Stanisława Sychowskiego, powstała w 1908 r. Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Działo się to w pięćdziesiątą rocznicę objawień Matki Boskiej we
francuskim Lourdes, gdzie ukazała się 14-letniej Bernadette, pozostawiając
ślad w postaci bijącego źródełka. Na cmentarzu parafialnym zobaczysz zespół
zabytkowych nagrobków, stanowiących przykład małej unikalnej architektury
sepulkralnej.

Kociewie
Pochodzenie nazwy regionu pozostaje niejasne, choć niektórzy wywodzą ją od
„kociołków” - zagłębień terenu i bagiennych kotlinek, które malują krajobraz
Kociewia. Inni skłaniają się ku wyrazowi „kucia”, czyli kurna chata (bez komina).
Kociewie kojarzone jest głównie z woj. Pomorskim, choć jego południowa część
sięga po Gruczno, a nawet dalej - granica ta jest płynna. „Pomostowy” charakter
regionu wynika z sąsiedztwa wyrazistych grup etnicznych – Kujawiaków, Borowiaków, Kaszubów. Również w gwarze odnajdziemy wpływy gwary chełmińskiej
i kujawskiej. Niejednolity obraz kulturowy i gospodarczy regionu podkreśla jeszcze
wyodrębnienie Lasaków - zajmujących lesiste obszary wzdłuż Wdy, bazujących na
przemyśle drzewnym i leśnym oraz Polan mieszkających na równinnych terenach
okolic Świecia, trudniących się przede wszystkim uprawą roli.

Budownictwo
Na Kociewiu kształtowały się dwa odrębne typy architektury chłopskiej – tej na
wysoczyznach i tej z nizin nadwiślańskich, związanej z osadnictwem Olędrów.
W kociewskiej grupie etnograficznej dominujący w XVIII w. był układ z wejściem w węższej ścianie i podcieniem szczytowym o trzech - czterech słupach.
Niestety żadna z takich chałup się nie zachowała. Zbliżone rozwiązanie miały
domy z narożnym podcieniem. Dla XIX-wiecznych domostw charakterystyczne były podcienia wnękowe, lokowane na osi środkowej ściany wzdłużnej.
Zdarzały się budynki z glinobitki, jednak bardziej popularna do końca XIX w.
była konstrukcja wieńcowa. Domy stawiane w tym okresie miały już układ
dwutraktowy, z wejściem w ścianie wzdłużnej. Cechą wyróżniającą zabudowę
kociewską było bogate zdobienie detali, w tym okien, okiennic i szczytów.
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Kociewianki wyróżniał naszywany na kamizelkę wzór, który po związaniu tworzył choinkę. Panie nakrywały głowy czepcami z białego tiulu lub czarnymi z jedwabnych koronek. Nosiły białe koszule, gorsety – najczęściej czerwone
oraz niebieskie, brązowe lub czerwone spódnice w kwiaty. Do tego granatowe
lub białe pończochy i czarne półbuty. Jako okrycia wierzchniego używały dużych wełnianych chust o ciemnych barwach. Ubiór męski składał się z czapki
z daszkiem lub barankiem, białej koszuli, do której wiązano jedwabną czerwoną chustkę, kamizelki i spodni w tym samym kolorze – szarym lub niebieskim.
Na wierzch mężczyźni zakładali szarą lub granatową sukmanę. Całości dopełniały wysokie buty z cholewami. Choć haft kociewski inspirowany jest kaszubskim, nie korzysta z koloru czarnego i trójstopniowej odmiany niebieskiego.
Mieni się za to wszystkimi kolorami polnych kwiatów – maków, modraków,
ostów i słonecznymi żółciami kłosów zbóż.

Kuchnia
Jak to na Kociewiu – inaczej jadano w Borach, inaczej nad rzekami i jeziorami, a jeszcze inaczej na nizinach. Po mięso sięgano od święta. Podstawowym
elementem posiłków był chleb, najczęściej razowy lub rżany, tzw. śrutowy. Na
śniadanie sporządzano mleczną zupę z zacierkami, kawę zbożową, ziemniaki
„szurane” (tłuczone). Na obiad jedzono kartoflankę lub zalewajkę na kwaśnym
mleku i na drugie danie – kartofle, kluski z kapustą lub kaszę z grochem. Nierzadko na kolację odsmażano ziemniaki pozostałe z obiadu, uzupełniając posiłek o zacierki na mleku. Dziś Kociewianki podczas festynów i jarmarków przyrządzają ruchanki z fjutem czyli drożdżowe racuchy ze
słodkim syropem z maślanki.
Chrystkowo
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Strój i haft

Wypas owiec w Grucznie

Obrzędy i zwyczaje

Chrystkowo
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Wierzby w dolinie Wisły

Olędrzy w Dolinie Dolnej Wisły
Kulturę regionu kształtowała też ludność ewangelicka narodowości
niemieckiej i holenderskiej – głównie potomkowie olęderskich osadników, sprowadzonych tu w celu zagospodarowania nieużytków. Do
roku 1945 zajmowali urodzajny pas Doliny Dolnej Wisły. Wiedli proste,
religijne życie. Ich stroje były niezwykle skromne, zazwyczaj czarne,
z białymi akcentami. W zabudowie nizin nadwiślańskich kluczowe
było umieszczanie części mieszkalnej, inwentarskiej i stodoły pod
jednym dachem, w linii prostej, lub ze stodołą ustawioną pod kątem
prostym – w literę L lub T. Pod wysokimi dachami umieszczano izby
lub pomieszczenia gospodarcze, co dawało ochronę przed częstymi
powodziami. Część mieszkalną stawiano od strony rzeki, by podczas
powodzi obornik z części inwentarskiej rozchodził się z wodą na pole.
Pomieszczenia wsparte na słupach służyły jako spichlerze, z czasem
stając się izbami mieszkalnymi. Po przeciwnej stronie domu budowano murowaną stodołę z systemem podestów, po których
w razie zagrożenia wodą wprowadzano zwierzęta na wyższą
kondygnację.
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W Boże Narodzenie powszechnie kolędowały grupy zwane gwiazdorami lub
gwizdami, czyli przebierańcy w strojach bociana, kozy, niedźwiedzia, kominiarza, diabła. Zwyczajem adwentowym o niemieckich korzeniach było wieszanie
pod sufitem wieńca z 4 świeczkami zapalanymi w kolejne niedziele adwentu.
Na początku XX wieku w Boże Narodzenie pojawiła się choinka, przystrajana
małymi opłatkami. W Wigilię dzieci stawiały na okno talerze, by rano znaleźć
w nich łakocie. Sylwestra dziewczęta spędzały czas na wróżbach, np. lejąc ołów
na wodę. W święto Trzech Króli chłopcy w białych szatach i papierowych koronach kolędowali po wsi z gwiazdą. W ostatnie dni karnawału w karczmach
urządzano zabawy zwane „koźlimi wieczorami”, jedząc tłuste przysmaki - ruchanki, chruściki, plince. W Wielkanoc, od 3-5 rano bito w wielki bęben, by
przypomnieć trzęsienie ziemi, w chwili śmierci Chrystusa. Wierząc, że w tym
dniu woda ma moc uzdrawiającą, rankiem kąpano się w stawach i rzekach.
W Noc Świętojańską obawiano się czarownic, stąd zatykano pod strzechę gałązki dzikiego bzu, bylicy, liście łopianu lub pisano kredą krzyżyki na ścianach
chaty. Po zakończeniu żniw szykowano ze snopków dziada i babę żniwną, których wieziono na wozie przez wieś, polewając wodą. Przed dożynkami, z kłosów ostatniego snopka żyta, pleciono wieniec i zdobiąc go polnymi kwiatami
zanoszono w darze gospodarzowi.

Dolina Wisły

Bąkowo

Kociewie

2 km

18 km

Rulewo

Mątawy

Zamek w Świeciu

Park Linowy Hanza Pałac

ul. Zamkowa 1
maj-wrzesień
pn. – nd. 10 – 17

Rulewo 13
maj-wrzesień
pn. – nd. 10 – 18
www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

Punkty
pieczątkowe

Pałac Poledno – recepcja
hotelu
Poledno 2
maj-wrzesień
pn. – nd. 8 - 20

28 km

Nadwiślańska Chata

Świecie

Poledno

Luszkowo 26
maj-wrzesień
nd. – pt. 14 – 20

16 km

Gruczno
7 km

Luszkowo

5 km
4 km

Chrystkowo

5 km

6 km

Topolno

7 km

Kozielec

14

15

Kociewie

Bąkowo
zaskoczy cię jednym z najstarszych dębów szypułkowych w Polsce. „Jan Kazimierz” liczy sobie 722 lata, a jego obwód w pierśnicy wynosi 942 cm. Wysoka
na 20 m, potężna sylweta dostojnego dębu wznosi się na łące, przy drodze
Rulewo – Warlubie, w pobliżu zabytkowego parku. Rozglądaj się uważnie,
a znajdziesz pozostałe wiekowe drzewa tworzące grupę „Bąkowskch Dębów”.

Chrystkowo
szukając śladów menonitów i olędrów, którzy niegdyś osuszali i zagospodarowywali Dolinę Dolnej Wisły warto zajrzeć do Chrystkowa. We wsi z XVII w.
powstałej w ramach kolonizacji olęderskiej zachowała się chata podcieniowa
z końca XVIII w. Jej okazała bryła świadczy o zasobności gospodarzy, ale charakter wnętrz odzwierciedla ich skromność i surowe obyczaje. Praca
stanowiła tu istotną wartość, a wiara narzucała całkowity
zakaz noszenia i używania broni, składania
Luszkowo
przysięg na cokolwiek, a także
sprawowania wysokich urzędów.
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Kozielec - Dolina Wisły

Kościół Kozielcu

Gruczno
do poł. XVII wieku było jedną z największych wsi na Pomorzu. Choć cios zadany podczas potopu szwedzkiego na zawsze odebrał jej dawną świetność,
o Grucznie nadal jest głośno. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły udostępnia dla zwiedzających malowniczo położony zabytkowy młyn z 1888 r. To tu,
w gronie kulinarnych koneserów, zrodził się przed laty pomysł zorganizowania
Festiwalu Smaku. Nie przegap jego 14. edycji!

Kozielec
był przed wojną ważnym miejscem żeglugi wiślanej. Tutejsza przystań rzeczna
znajdowała się na trasie regularnych kursów pasażerskich statków płynących
do Chełmna, Gdańska i Warszawy. Dziś, spoglądając z punktu widokowego za
urokliwym kościółkiem - trzeba użyć wyobraźni... Na stromym zboczu doliny
Wisły znajdziesz jeden z rezerwatów Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Najcenniejszym jego gatunkiem jest len austriacki umieszczony w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin.

Luszkowo – Nadwiślańska Chata
z 19 budynków zamieszkiwanych tu jeszcze w XIX w. przez ludność wyznania ewangelickiego ocalał tylko jeden, z 1801 roku. To typowy dla menonitów
model domu – zagrody, łączącego pod wspólnym dachem izbę mieszkalną
i pomieszczenie dla zwierząt, wraz ze stodołą. Znajdziesz tu imponującą kolekcję niezwykłych eksponatów – m.in. przedmioty służące niegdyś rolnikom
w codziennej pracy, ozdobne elementy architektury wiejskiej, a także zabytki
techniki, świadczące o kunszcie dawnych konstruktorów, rzemieślników i artystów ludowych.
17
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Łagodna kraina modraków, kłosów pszenicy i maków rozkwitających w polu i na kociewskim hafcie. Jaskrawych,
jak kalejdoskop wspomnień o rządach pomorskich książąt, panowaniu braci zakonnych, kolonizacji menonitów. Poznaj losy tak kręte, jak
meandry kociewskich rzek…

Świecie

ta niewielka kociewska wieś zachowała ślady po menonitach, którzy zasiedlali
te ziemie w XVI w. na prawie holęderskim. Mogli więc czerpać zyski z dzierżawy, ale nie przysługiwało im prawo własności ani też nabycia przez zasiedzenie. Przy drodze znajdziesz pomenonicki kościół z 1898 i cmentarz. Jedyna
ocalała stela - menonicka stojąca kamienna płyta jest przeciwieństwem „leżącego” grobu i ma oznaczać aktywność, życie, odrodzenie i zmartwychwstanie.
W Mątawach zachowało się osiem drewnianych domów pomenonickich oraz
kilka murowanych zagród z przełomu XIX i XX w, na kamiennych i ceglano-kamiennych podmurówkach.

jedno z najstarszych polskich miast. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1198 r.,
gdy Świecie było stolicą samodzielnego księstwa pomorskiego. Po sprowadzeniu na ziemię chełmińską Krzyżaków, w roku 1226, Świecie było polskim
grodem obronnym Pomorza. Zostało podstępnie zdobyte przez zakon, który
utworzył tu komturię i rozpoczął budowę ukończonego w 1350 r. jedynego
zamku wodnego na terenie państwa krzyżackiego. Warto pokonać kręte schody 34-metrowej wieży, odchylonej od pionu aż o 106 cm, by podziwiać sielską
panoramę nadwiślańskich łąk i pól.

Topolno

Poledno
murowany budynek pałacu powstał nad brzegiem malowniczego jeziora
ok. 1890 roku. Wśród zgromadzonych w Polednie zabytkowych maszyn rolniczych znajdziesz reprezentantów największych światowych marek motoryzacyjnych. To jednak nie koniec atrakcji! Czeka cię prawdziwe safari. W „Pałacu
Poledno” zgromadzono eksponaty dzikich zwierząt z całego świata. Wyprawie
towarzyszy aktorska narracja w mistrzowskim wydaniu.

Rulewo
zapewnia ekstremalne emocje w parku linowym. Wysokościowy tor przeszkód
rozwija sprawność fizyczną i manualną. Możesz tu popracować nad koordynacją ruchu, a także przełamywać strach i własne słabości. 6 oznaczonych kolorami tras o różnym stopniu trudności czeka na odważnych i spragnionych
wrażeń.
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Świecie

to niewielka nadwiślańska wieś, której łacińska nazwa pojawiła się już
w 1239 r. Znajdziesz tu coś dla ciała i coś dla ducha. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych, zapoczątkowane przez oo. Paulinów
u schyłku XVIII w. nazywane jest „Częstochową Północy”. Nieopodal znajduje się pałac zbudowany w końcu XIX w. w miejscu strawionego przez pożar
drewnianego dworu, którego budowę rozpoczął ostatni właściciel Topolna,
a dokończyła błogosławiona Maria Karłowska, założycielka Zgromadzenia
Sióstr Pasterek. U stóp wzgórza św. Rocha bije źródełko niegdyś uznawane za
uzdrawiające, dziś – pomnik przyrody nieożywionej. Wystarczy jeszcze odrobina wysiłku, by stanąć w miejscu średniowiecznego grodziska „Talerzyk” i podziwiać potęgę Wisły. W pobliskiej „Winnicy przy Talerzyku” dowiesz się jakie
nuty smakowe kryją tutejsze rzemieślnicze trunki podawane w towarzystwie
lokalnych serów z ziołowymi akcentami.

Poledno

Topolno
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Mątawy

Nazwa ta odnosi się do skrajnego – granicznego miejsca na terytorium państwa
Piastów. Przez wieki Krajna stanowiła naszą rubież etniczną. W latach 1773-1920
należała do Królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego. Zdobycze cywilizacyjne
dotarły tu szybko, jednak łączyło się to ze stratami dla języka i kultury polskiej.
Zmieniała się wieś, jej rozplanowanie i zabudowa. Nastała mechanizacja rolnictwa, rozwinął się przemysł rolny i spożywczy - cukrownictwo, mleczarstwo, gorzelnictwo. W sztuce ludowej Krajny poczesne miejsce zajmowała rzeźba. Najczęściej
tworzono figury świętych, pełniące zarówno rolę kultową, jak i magiczną. Na sztukę wpływały ludowe obrzędy, w tym pochody przebierańców, którzy potrzebowali
maseki i innych atrybutów swych postaci. W drewnie rzeźbiono kozie i bocianie
głowy, strugano koguty, grzechotki, kołatki a także instrumenty muzyczne.

Budownictwo
Na Krajnie przeważało budownictwo szkieletowe z rozmaitymi technikami
i sposobami konstrukcji ściany – od wypełnienia przestrzeni międzyszkieletowej lepianką - po cegłę. Wyróżnikiem krajeńskich chałup był wysoki poziom
zdobnictwa. Ściany, szczyty drzwi, okiennice i podcienie dekorowano motywami geometrycznymi, roślinnymi lub zwierzęcymi. Malowane kwiatowymi
wzorami skrzynie wianne pod koniec XIX w. zastąpiono szafami i szyfonierami. W kuchni stał miśnik – ludowy kredens, z malowanymi misami i talerzami.
Półki kredensów ozdabiane były paskami koronki lub wyszywanym płótnem.
W izbie urządzano „święty kąt” – ołtarzyk ze świętą figurą i bibułkowymi bukietami. Nad nim zawieszano pająka ze słomy i bibuły.

Strój i haft
Biała płócienna bluzka, szeroka jednobarwna spódnica w kolorze brązu, fioletu, niebieska, zielona lub bordo, aksamitny gorset - bordo, ciemnozielony lub
ciemnoniebieski, do tego zarzucona na ramiona jedwabna wzorzysta chustka
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i biały, tiulowy czepiec, wiązany pod brodą na dużą kokardę. Tak prezentował
się odświętny strój Krajniaczki. Mężczyźni od święta zakładali białą koszulę,
białe sukienne spodnie wpuszczone do butów i czerwone jaki - kaftany z długimi rękawami i kołnierzem z dużymi wyłogami. Ich strój uzupełniał czarny
kapelusz z sukna, ozdobiony wstążkami i kwiatami. Pod koniec XIX w. noszono
czarne spodnie, jaki w ciemnych kolorach i czarny, zwany suknią lub jerakiem
płaszcz sukienny. Haft krajeński wywodzi się z kaszubskiego, a jego główne
motywy stanowią: „pęknięty” owoc granatu, makówka, kłos zboża, dzwonki
i drobne lilie, łączące kolor granatowy i błękitny z czarnym.

Obrzędy i zwyczaje
Okres od 24 grudnia do 6 stycznia, nazywany był dwunastnicą. Był to czas
wróżb i magicznych praktyk. Przewidywano wówczas pogodę na cały nadchodzący rok, a dziewczęta wróżyły sobie przyszłego męża, nasłuchując szczekania psa. Z tej strony, z której go usłyszały - miał nadejść wybranek. Liczyły
też sztachety w płocie – nieparzysta liczba oznaczała zamążpójście w nadchodzącym roku. Wierzono, iż w czasie dwunastnicy nie można szyć ani używać
igły. Miało to zapobiec zranieniu, krążących blisko ziemi, dusz. Nie można było
siadać na sprzętach, zanim nie zgarnęło się wcześniej duchów z siedzenia. By
dusze miały się gdzie ogrzać, zostawiano otwarte popielniki. W wigilię Trzech
Króli palono zaś różne zioła, w celu odpędzenia złych duchów. Chłopcy, trzaskając z batów, z hukiem wypędzali stary rok.

Kuchnia
Tradycyjną krajeńską potrawą jest ańtop (danie jednogarnkowe) – zupa ze
słodkiej białej kapusty z ziemniakami i marchewką, gotowana na wywarze
z mięsa wieprzowego. Popularne były kiszone czerwone buraczki, które wykorzystywano do zaprawiania zup lub klusek. Powszechna hodowla gęsi zdecydowała o tym, że wiele dań sporządzano na gęsinie. Należała do nich głównie
czarnina i różne potrawy na gęsim mięsie, które po uboju zasalano i przechowywano w beczułkach. W dworach jadano także pasztety z gęsich wątróbek
i wędzone półgęski.
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Krajna

Pejzaż Krajny

Punkty
pieczątkowe

ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
maj-wrzesień
pn. – nd. całą dobę

Krajna

Muzeum Ziemi Krajeńskiej
Zamarte
Czarna Góra

ul. Pocztowa 14, Nakło nad Notecią
maj-wrzesień
pn. – pt. 9- 16
nd. 9 – 16

10 km

15 km

Punkt Informacji
Turystycznej w Sępólnie
Krajeńskim
ul. Jeziorna 6
maj-wrzesień
pn. – pt. 8- 16
sb. 11 – 15
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Przystań Powiat Nakielski

Sępólno Krajeńskie
17 km

13
km

Runowo Krajeńskie

Punkt Informacji
Turystycznej w Koronowie

35 km

Wielowicz

Koronowo
4 km

32 km

Stopka

Pl. Zwycięstwa 22
maj-wrzesień
pn. – sb. 9 – 17
nd. 9 - 15

30 km

Nakło nad Notecią

9 km

Ślesin
21 km

Kcynia
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Zalew Koronowski
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Kcynia

to „szczyt” Gór Obkaskich, zajmujących część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Wysokość 189 m n.p.m. daje Czarnej Górze ostanie miejsce wśród 16
szczytów Korony Polski (najwyższych wzniesień województw). Ukrytą w środku lasu odszukasz wyruszając z miejscowości Dąbrówka.

przywołuje pątników do słynącego cudami krucyfiksu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Jak głoszą podania, początki kultu Cudownego Pana Jezusa Kcyńskiego związane są z uzdrowieniem panny Wilczyńskiej z Żurawi, cierpiącej na
nieznośne migreny. Umęczona bólem, modląc się pod krzyżem, obcięła włosy
i przybrała nimi figurę Chrystusa. Włosy zaczęły rosnąć, a cud przyciągnął do
Kcyni licznych pielgrzymów. Kościół wraz z klasztorem i obszernym krużgankiem zdobionym malowidłami stacji drogi krzyżowej wznieśli w XVIII w. oo.
Karmelici. Mało kto wie, że właśnie stąd pochodzi najstarszy znany zapis teksu
Bogurodzicy. Datowany na 1407 r., zajmuje tylną wyklejkę zbioru kazań łacińskich, skopiowanych przez wikarego Macieja z Grochowa. Oryginał rękopisu
znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, a jego kopia - w Gminnym Centrum
Kultury i Biblioteki w Kcyni.

Koronowo

Nakło nad Notecią

nazwane przez cystersów „Szczęśliwą Doliną” (Felix Vallis), stało się ich nową
siedzibą w 1288 roku, gdy przenieśli się tu z pobliskiego Byszewa. Ślady historii zakonu odnajdziesz w tutejszej bazylice. Owiany legendą, „Diabelski Młyn”,
po wieloletniej przerwie, znów obraca swym 9-metrowym kołem. Wartki szum
strumienia wita gości restauracji podającej specjały kuchni kujawskiej i borowiackiej. Pośród urokliwych zatoczek i wysp Zalewu Koronowskiego czeka cię
leniwy lub aktywny wypoczynek.

przyciąga wodniaków do Przystani „Powiat Nakielski”, znajdującej się na trasie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Skorzystaj z wypożyczalni sprzętu
wodnego i podziwiaj piękno Doliny Noteci z perspektywy wody. Odwiedzając
Muzeum Ziemi Krajeńskiej, w zabytkowym XIX-wiecznym spichlerzu, poznasz
sięgającą pradziejów historię Krajny i kulturę ludową tego regionu.

pagórkowaty skraj województwa przynosi powiew wiatru
znad Doliny Noteci, odkrywa karty swego szlacheckiego dziedzictwa i ukazuje prawdziwe cuda - w sanktuariach, w naturze,
w folwarcznych piwnicach…

Czarna Góra

Runowo Krajeńskie
to jeden z ciekawszych zakątków Krajny. W 1595 r. Jan Orzelski, ówczesny właściciel Runowa, zbudował tu obszerny renesansowy dwór, otoczony malowniczym parkiem. Różne koleje losu sprawiły, że posiadłość przeszła w ręce Działyńskich. Pałac w Runowie był drugą (po Kórniku) siedzibą Teofili Działyńskiej
(Szołdrskiej-Potulickiej), zwanej „Białą Damą”. Dziś, w starym parku, w pobliżu
jeziora, wznoszą się jego imponujące ruiny. W oficynach urządzono stylowy
hotel i restaurację.

Nakło nad Notecią

24

25

Runowo Krajeńskie
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Krajna

Wielowicz

Zamarte

otacza Krajeński Park Krajobrazowy, a brzegi malowniczego Jeziora Sępoleńskiego sięgają niemal centrum miasta. Wybierając blisko 17 km, pieszo-rowerową trasę, dotrzesz do wieży widokowej, z której rozpościera się przepiękny
widok na Jezioro Sępoleńskie, i do jeziorka Miska. To ustronne miejsce doceni każdy obserwator dzikiej przyrody, bowiem chętnie gniazduje tu ptactwo
wodne. Wybierając spacer po drewnianym molo możesz zaczerpnąć zdrowego
powietrza przy mini tężniach.

Stopka
przeniesie cię do starej, tradycyjnej wsi krajeńskiej i… dobrze nakarmi. Rożen-Skansen Stopka łączy kulinaria z regionalną ekspozycją pod gołym niebem,
w której dominują urządzenia i maszyny rolnicze. Chlubą właścicieli jest zabytkowa olejarnia z początku lat trzydziestych XX wieku, 100-letnia lokomobila
oraz maszyna do wydobywania torfu. Znajdziesz tu liczne przedmioty użytkowe z przełomu XIX i XX w., m.in. wózki dziecięce, instrumenty muzyczne,
zabawki, porcelanę.

Ślesin - Spiżarnia Hrabiny Potulickiej
odtwarza bogatą historię folwarku hrabiny Anieli Potulickiej, która dobra rodowe Potulice - Ślesin objęła w 1880 r. Majątek dziedziczki liczył ponad 6,5 tys. ha.
Hrabina zapisała się w pamięci mieszkańców jako dbająca o ludzi i dobytek gospodyni. Z jej inicjatywy podnoszono kulturę uprawy ziemi i hodowli zwierząt.
Dwór w Ślesinie pochodzi z XIX w. W murowanych piwnicach folwarcznych
z 1890 r. urządzono dojrzewalnię, w której leżakują tradycyjne sery. W „Spiżarni
Hrabiny Potulickiej” znajdziesz oryginalne smaki z przełomu XIX i XX w., w tym
Ser Ślesiński ze świeżego, niepasteryzowanego mleka. „Karp Nakielski” hodowany jest w Dolinie Kanału Bydgoskiego od blisko 100 lat.
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Wielowicz
to niewielka krajeńska wieś z drewnianym kościółkiem p.w. św. Jakuba Apostoła, wzmiankowanym w 1617 r. i rozbudowanym w roku 1747, z fundacji Aleksandra Hilarego Potulickiego. Obecną formę przybrał w 1910 r. Odwiedzając
kościół zwróć uwagę na barokowy krucyfiks z I poł. XVIII w., figury św. Piotra Ap.
i św. Pawła z końca XVIII w. i ludową płaskorzeźbę „Pieta” z XVII w.

Zamarte
otwiera przed nami podwoje Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej. Jego
początki wiążą się z osobą krzyżackiego komtura Josta von Hohenkirchen,
który po bitwie grunwaldzkiej ufundował tu kaplicę dla słynącej cudami maryjnej figurki. W 1747 r. do Zamartego sprowadzono bernardynów. Fundatorem założenia klasztornego był właściciel tych ziem, Jan Michał Grabowski,
pochowany w podziemnej krypcie. Skromna, ascetyczna bryła kościoła kryje
niezwykle bogate wnętrze, w tym prawdziwe dzieła sztuki - freski wykonane
przez bernardyna - brata Paschalisa Wołosa. W ołtarzu głównym z herbami
fundatorów i XVIII-wieczną repliką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
na tabernakulum, umieszczono XV-wieczną, cudowną figurkę Matki Boskiej
w srebrnej sukience.
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Sępólno Krajeńskie

Kujawy to jeden z najbardziej wyrazistych regionów kraju, nazywany historycznym spichlerzem Polski. Choć nie są kulturowo jednolite, zachowały i nadal
podtrzymują swe tradycje. Kujawy zachodnie określane są mianem czarnych,
a wschodnie – białych, co odnosi się do dominujących w danym subregionie
gleb. Gospodarze z Kujaw czarnych zbierali obfite plony z żyznej ziemi, jednej
z najlepszych w kraju. Szacunkiem wśród ludności cieszył się zawód kowala, który
owszem, podkuwał konie, ale też tworzył efektowne elementy przedmiotów codziennego użytku – zawiasy do drzwi, okucia do mebli, zamki i rygle czy narzędzia
używane w gospodarstwie domowym. Wiele z nich zachwycało kunsztem i formą.
O estetykę dbano również w plecionkarstwie, do którego wykorzystywano wiklinę,
słomę, korzenie sosny i rogożynę.

Budownictwo
Do I poł. XIX w. na kujawskiej wsi dominowały drewniane chałupy wąskofrontowe, z wejściem głównym od szczytu, niekiedy też z podcieniem. Zagroda
kujawska miała plan prostokąta. W jej skład wchodziły: budynek mieszkalny,
inwentarski i stodoła, a w zamożnych gospodarstwach dodatkowo spichlerz.
Ponad wiejski krajobraz wyrastały wiatraki kozłowe – tzw. „koźlaki”, kojarzone
z „chatką na kurzej łapce”. Charakterystyczny był wystrój kujawskich wnętrz.
Formą i zdobieniami wyróżniały się skrzynie wianne malowane w motywy roślinne, kwiatowe; kufry. W kujawskim domu ważny był kredens, tzw. miśnik,
z ornamentyką zbliżoną do wzoru na skrzyni, z fajansowymi misami i talerzami
na półkach. Izbę zdobiły papierowe firanki, pająki ze słomy lub bibuły, domowe ołtarzyki - „święte kąty”. Z okazji świąt i wizyt gości, na glinianych polepach
izb i podwórkach sypano wzory z piasku, by wyglądały na zadbane i zachwyciły odwiedzających.
28

Strój i haft
Tradycyjny kujawski strój kobiecy to biała koszula z haftowanym kołnierzem
lub pojedynczą kryzą, aksamitny gorset lub kabatek z peleryną z granatowego, szafirowego lub czarnego sukna, wełniana ciemna spódnica oraz fartuch
z jedwabiu, wełny lub czerwonego inletu z białym haftem. Pod spódnicą kobiety nosiły haftowane halki - białą płócienną i czerwoną z flaneli. Ramiona
otulały dużymi chustami tureckimi. Były to tzw. mazanichy. Mężatki zakładały
biały haftowany czepiec (kopkę) z bawełnianego płótna lub tiulu, owinięty
zrolowaną, jedwabną chustą (kaczorówką). Panny nakrywały głowy szlarkami
– paskiem materiału ułożonym w harmonijkę, ozdobionym naturalnymi lub
sztucznymi kwiatami. Uzupełnieniem stroju były sznury bursztynów lub korali
z wiszącymi na nich złotymi krzyżykami i dukatami.
Mężczyzna zakładał białą koszulę z kołnierzykiem, pod którym zawiązywał
jedwabną, czerwoną chustkę lub wstążkę. Do tego czerwoną jakę, granatowy
kaftan bez rękawów i ciemne, wełniane spodnie, które wpuszczał w długie
buty. Przepasywał się wełnianym czerwonym pasem, a na wierzch zakładał
ciemny płaszcz z peleryną, zwany buchą lub dętym płaszczem. Żonaty nosił
czarny kapelusz lub charakterystyczny cylinder z główką szerszą u góry, ozdobiony pawimi piórami. Kawaler - rogatywkę obszytą barankiem.
Biały haft kujawski oparty jest na motywach roślinnych. Czarne hafty zdobiły
jedynie czerwone halki.

Kłóbka
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Kujawy

Kłóbka

Chodzenie z kozą to wciąż kultywowany na Kujawach zwyczaj zapustny.
W ostatnie dni karnawału spotkać można barwne korowody przebierańców
z maszkarami zwierzęcymi, a wśród nich najważniejszą postać - kozę. W scenkach rodzajowych była niegdyś sprzedawana domownikom, leczona – gdy
upadała na ziemię. Wraz z nią po wsi wędrował niedźwiedź, koń, bocian,
śmierć, diabeł, kominiarz, młoda para i inne postacie. Dawniej wierzono, że pochód kolędników przywołuje wiosnę. Obchody kończyły się zabawą w karczmie, zwaną podkoziołkiem. Dziewczęta wykupywały tańce, rzucając pieniądze
pod ustawioną na stołku figurkę koziołka.
W Wielki Czwartek po raz ostatni gotowano żur – potrawę spożywaną na Kujawach przez cały okres postu. Wybijanie żuru oznaczało koniec postu i chęć
radykalnej zmiany dziennego jadłospisu. Chłopcy chodzili po wsi i oblewali
żurem, a także nieczystościami (popiołem, gnojem, błotem) drzwi i okna tych
domów, w których nie przyjęto ich podczas chodzenia z kozą, jak również te,
w których mieszkały dziewczęta na wydaniu.
Dyngus na Kujawach poprzedzały tzw. przywoływki dyngusowe. W Wielkim
Tygodniu młodzi mężczyźni spisywali listę dziewcząt, które miały być wywołane. Dla każdej z nich układano krótki wierszyk wychwalający jej zalety lub
wyśmiewający wady. W Niedzielę Wielkanocną kawalerowie wchodzili na wysokie drzewo lub dach budynku w centrum wsi, skąd, w ułożonych wcześniej
rymowankach, przywoływali dziewczyny. Panna „wykupiona” przez starającego się o nią kawalera, usłyszała o sobie same pochlebstwa. Przywoływki kultywowane są do dzisiaj w Szymborzu, dzielnicy Inowrocławia, dzięki założonemu w 1833 r. Stowarzyszeniu Klubu Kawalerów.
Kłóbka
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Kuchnia
Tradycyjna kuchnia kujawska opierała się głównie na produktach z własnego
gospodarstwa. Podstawą wielu potraw była mąką i kasza, głównie jęczmienna
i jaglana. Popularnym napojem była kawa zbożowa z prażonego jęczmienia
i cykorii. Często, zwłaszcza latem, Kujawiacy raczyli się orzeźwiającym podpiwkiem wyrabianym z kawy zbożowej, chmielu i drożdży. Popularny również dzisiaj żurek kujawski jest przygotowywany na zakwasie, z żytniej razowej mąki.
Składnikiem wielu tradycyjnych potraw jest kapusta świeża i kiszona. Gotuje
się z niej zupy i gęste potrawy, często z dodatkiem grochu i fasoli (szabloku).
Kapusta z grochem to jedna z najważniejszych potraw na kujawskim stole wigilijnym.
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Obrzędy i zwyczaje

Punkty
pieczątkowe
Bydgoskie Centrum Informacji
ul. Batorego 2, Bydgoszcz
maj-wrzesień pn. – pt. 9 – 18
sb. - nd. 10 – 16

Exploseum
ul. Alfreda Nobla, Bydgoszcz
maj-wrzesień pn. – śr., pt. – nd. 9 – 17
czw. 9 – 19

Kujawy

Informacja Turystyczna
w Ciechocinku

19 km

ul. Zdrojowa 2b
maj-wrzesień pn. – sb. 9 – 17

Solec Kujawski

Bydgoszcz

23 km

Muzeum Warzelni Soli

Wielka Nieszawka

32 km

ul. Solna 6, Ciechocinek
maj-wrzesień pn. – nd. 9 – 18

35 km

16 km

Inowrocław

8 km

Strzelno

Sędzin

10 km

17 km

Informacja Turystyczna
w Inowrocławiu

47 km

Łojewo

4 km
25 km

Kruszwica

45 km

Krzywosądz
Włocławek

32 km

Brześć
Kujawski

13 km
26 km

32 km

Kłóbka
29 km

Wietrzychowice
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Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6
maj-wrzesień wt. 10 – 18,
śr. – pt. 10 – 16, sb. – nd. 12 – 18
(rotacyjnie co drugą sobotę, sprawdź
na: www.muzeum.wloclawek.pl)

Kujawsko-Dobrzyński Park
Etnograficzny
Kłóbka
maj-wrzesień wt. – nd. 10 – 18

Olenderski Park Etnograficzny
ul. Mennonitów 14, Wielka Nieszawka
maj-wrzesień wt., czw. - nd. 10 – 18
śr. 9 – 16

JuraPark Solec – kasa biletowa

Ciechocinek

Leszcze

Muzeum
Etnograficzne we Włocławku

ul. Solankowa 77 (obok Muszli
Koncertowej)
maj-wrzesień pn. – pt. 10 – 18
sb. 12 – 16

Informacja Turystyczna
we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
maj-22 czerwca/wrzesień
pn. - pt. 8 – 17
24 czerwca-sierpień pn. – pt. 8 – 17
sb. 9 – 15

ul. Sportowa 1, Solec Kujawski
maj-czerwiec pn. – pt. 9 – 18
sb. - nd. 10 – 19
lipiec-sierpień pn. – pt. 10 – 19
sb. – nd. 9 – 20
wrzesień pn. – pt. 9 – 17
sb. – nd. 10 – 19

Mysia Wieża
ul. Podzamcze, Kruszwica
maj-wrzesień pn. – nd. 8 – 18

Centrum Dziedzictwa Kujaw
Zachodnich
Łojewo 21
maj-wrzesień pn. – pt. 7.30 – 15.30 33
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Kłóbka

Bydgoszcz

Kujawy

Brześć Kujawski
to niewielkie miasto pełniło w średniowieczu rolę stolicy księstwa. W Brześciu odbywały się zjazdy polsko-krzyżackie, zawierano pokoje, zwoływano
sejmy i sejmiki z udziałem koronowanych głów. Prawdopodobnie w Brześciu
przyszedł na świat król Polski – Władysław Łokietek i została pochowana jego
matka, księżna kujawska, Eufrozyna. O dawnej świetności miasta przypomina
gotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa oraz fragmenty murów miejskich relikt epoki ostatnich Piastów.

Bydgoszcz
wiosną Roku Pańskiego 1346, odbywający wizytację po Kujawach król Kazimierz Wielki, wydał w Brześciu Kujawskim akt lokacyjny dla Bydgoszczy.
Wdzięczne miasto przywołuje postać władcy, który „zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną” m.in. w postaci pomnika przy ul. „Pod Blankami”. W sąsiedztwie znajdziesz pozostałości murów miejskich z XV i XVI w. i małej cylindrycznej baszty. Odpocznij na Wyspie Młyńskiej spoglądając w kojący nurt
rzeki Młynówki, snującej opowieści z czasów, gdy w bydgoskiej mennicy bito
monety Zygmunta III Wazy, i o okresie prosperity, gdy miasto zyskało Kanał
Bydgoski, a koła młyńskie ciężko pracowały, by zapełnić tutejsze spichlerze.
W Europejskim Centrum Pieniądza podziwiaj Bydgoski Skarb, znaleziony
w 2018 r. w Katedrze Bydgoskiej, oddzielonej rzekami Brdy od Opery Nova.
Okalające Wyspę Młyńską XIX-wieczne zabudowania nazywane są Wenecją
Bydgoską. Dzięki stylowym mostkom i kładkom dotrzesz do urzekających
secesyjną zabudową zakątków śródmieścia. Wyspa Młyńska to także główna
34

Ciechocinek
arena Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz 53°E 18°N”. Przy ul. Długiej, Muzeum Mydła i Historii Brudu w zabawny i niekonwencjonalny sposób odsłania
arkana domowych i publicznych łaźni – od czasów starożytnych po
współczesne. By zgłębić wielowątkową historię miasta, warto również wybrać się na jego obrzeża, do Exploseum, gdzie zbroiła się Trzecia Rzesza. Linia
produkcyjna niemieckiej fabryki DAG Bromberg z lat 1939-1945, to unikalny
na skalę światową zespół zabytków architektury poprzemysłowej.

Ciechocinek
to uzdrowisko znane w całym kraju. Unikalny mikroklimat unoszący się wokół
największych w Europie tężni przywraca zdrowie i witalność. W Warzelni Soli,
w której do dziś produkowana jest sól spożywcza, przyjrzysz się tradycyjnemu procesowi jej wytwarzania i dowiesz się jak powstał ciechociński kurort.
Kolorowe kwiatowe dywany, zielone parki i eklektyczna zabudowa miasta zapewnią ci relaksujący spacer i przeniosą w czasy, kiedy jeździło się „do wód”, by
zadawać szyku w pełnych gwaru kawiarenkach i pijalniach.

Gopło
to największe jezioro woj. kujawsko-pomorskiego i serce Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, nazywane niegdyś Mare Polonorum (Morze Polaków).
Akwen stanowi korytarz ekologiczny dla ptaków, podczas wiosennych i jesiennych wędrówek gęsi i żurawi, których stada liczą nawet kilkanaście tys. osobników. Nad Gopłem można spotkać blisko połowę wszystkich gatunków ptaków
występujących w Europie. Zabierz ze sobą lornetkę, by w zaciszu podglądać
dzikie życie szuwarów. Stacjonująca na przystani pod Mysią Wieżą w Kruszwicy „Rusałka” zaprasza w rejs po Gople.
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Przyjmuje się, że nazwa tej krainy wywodzi się od „Kuiati”, co
oznacza wicher, a także teren narażony na silne podmuchy. Szykuj się więc na przygodę z wiatrem we włosach! Odwiedź dinozaury,
starożytnych Rzymian, Goplan i Piastów. Odetchnij w usłanych kwiatowymi
dywanami uzdrowiskach…

Lovenda Kujawska

Inowrocław

Kłóbka
w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym poznasz życie dawnej prowincji. Odtworzona wieś z tradycyjną zabudową Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
od końca XVIII do pocz. XX w. zaprasza do chłopskich zagród, starych zakładów
rzemieślniczych – kuźni, olejarni, garncarni, do wiatraka – „koźlaka”, karczmy,
remizy strażackiej i kościoła. W starej szkole, klęcząc na grochu, doświadczysz
kary dla niesfornych uczniów. Mijając sady i poletka uprawne, przydomowe
ogródki, pełne starych odmian kwiatów i tradycyjnych ziół, posłuchaj jak
brzęczą pszczoły. Odwiedź XIX-wieczny dwór Orpiszewskich - dawną siedzibę
ziemiańską, zamieszkiwaną przez Marię z Wodzińskich Orpiszewską – jedyną
narzeczoną Fryderyka Chopina i muzę Juliusza Słowackiego.

Kruszwica
uważana za kolebkę państwa polskiego, kojarzy się głównie z legendą o królu Popielu i górującą nad miastem Mysią Wieżą, ze szczytu której rozpościera
się malowniczy widok na jezioro Gopło.
Wieża to pozostałość XIV-wiecznego
zamku Kazimierza Wielkiego. Najcenniejszym zabytkiem Kruszwicy jest
kolegiata śś. Piotra i Pawła - jeden
z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej
w Polsce.
36

Inowrocław

Kruszwica

Krzywosądz
skrywa niewielką drewnianą świątynię ufundowaną w 1863 r. przez Józefa
Modlińskiego i jego żonę Ludwikę z Biesiekierskich. Podobno podczas zagranicznej podróży tak zachwycił ich jeden z kościołów, że postanowili zbudować
u siebie podobny. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany z dębowego
drewna ma trzy nawy i nadbudowaną kwadratową wieżę. Uroku dodają mu
ostrołukowe arkady i pilastry. Przy świątyni znajdują się nagrobne pomniki
rodziny Modlińskich, a wśród nich - Heleny z Góreckich Modlińskiej, wnuczki
Adama Mickiewicza.

Leszcze
Kujawy przywodzą na myśl żółte pola rzepaku. Wieś Leszcze przybrała kontrastową barwę, pachnącego lawendą, fioletu. Wszystko za sprawą Lovendy Kujawskiej - największej plantacji lawendy na Kujawach. Tu poczujesz ją
wszystkimi zmysłami. Dowiesz się wielu ciekawostek o jej właściwościach, zastosowaniu i uprawie, zobaczysz jak przebiega proces suszenia bukietów i destylacji olejku lawendowego, nauczysz się wić wianki i wyplatać lawendowe
fusetki. Mimochodem doznasz naturalnej aroma - i koloroterapii.

Łojewo
zaprasza do Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, prezentującego historię i kulturę ludową tego regionu. Znajdziesz tu wnętrza o wystroju typowej
chałupy kujawskiej: drewniany bielony strop, w oknach ażurowe papierowe
firanki z tradycyjnymi kujawskimi wzorami, na ścianach święte obrazy; liczne
przedmioty codziennego użytku, meble i rękodzieło. To nie jedyne oblicze
Kujaw. Zaskoczy cię historia Kruszy Zamkowej - słynnego Askaukalis (empo37
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„miasto na soli” zachwyca Parkiem Solankowym, którego sercem jest tężnia.
W Pijalni wód spróbujesz mineralnej „Inowrocławianki” i leczniczej „Jadwigi”.
Wolisz swojsko, czy egzotycznie? Palmiarnia zaskoczy cię klimatem, a Chata
Kujawska, ze stylizowaną kuchnią oraz izbą sypialną, przybliży kujawski folklor.
Spacer, po wzorowanych na watykańskich, Papieskich Ogrodach ukoi twoje
zmysły. Przejdź się inowrocławską „Królówką” i odwiedź podziemia Teatru Miejskiego, kryjące bogatą historię solarstwa, od pradziejów czerpiącego z zasobów tej ziemi.

Sędzin
przykuwa uwagę XVIII-wieczną drewnianą świątynią pw. św. Mateusza. Jej
wnętrze kryje bogate barokowe wyposażenie. W ołtarzu bocznym znajduje się
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1700 r., przyozdobiony metalową sukienką,
co świadczyć może o dawnym kulcie tego wizerunku. Zwróć uwagę na ludowo-rokokowe polichromie z 1874 r.

Solec Kujawski
odkryje przed tobą zaginiony świat dinozaurów. W JuraParku spotkasz ponad
100 budzących respekt przybyszów z zamierzchłych czasów. W Muzeum Ziemi staniesz oko w oko z mamutem i wśród licznych skamieniałości poznasz
okresy dziejów życia naszej planety. Ogród Zimowy otworzy przed tobą świat
roślin występujących w erze dinozaurów. Wollemia szlachetna, będąca jego
ozdobą, to „żywa skamieniałość” spotykana dziś w naturze nieopodal Sydney
w Australii.

Wielka Nieszawka

Strzelno

Wielka Nieszawka
od wieków związana jest z osadnictwem olenderskim. Obecność menonitów
odnotowana została tu już na początku XVII w. Do II wojny światowej był to
jeden z głównych ośrodków życia tej społeczności. W Olenderskim Parku Etnograficznym odtworzono fragment krajobrazu kulturowego nadwiślańskiej
wsi z przełomu XIX i XX w. Znajdują się tu trzy pełne zagrody z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi przeniesionymi z Doliny Dolnej Wisły. Pochodzące z XVIII i XIX w. obiekty to najcenniejsze przykłady architektury osadników olenderskich.

Wietrzychowice
zaskakują… „piramidami”, i to starszymi od tych egipskich o przeszło 1000 lat!
Kujawskie grobowce megalityczne, stanowią jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wzniesione zostały
przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych (schyłek IV i początek III tysiąclecia p.n.e.), by zapewnić swym zmarłym trwałe miejsce wiecznego
spoczynku.

Strzelno

Włocławek

to obowiązkowy punkt dla podróżnych przemierzających Szlak Piastowski.
Kolumny bazyliki pw. św. Trójcy, z wyrzeźbionymi postaciami uosabiającymi
cnoty i przywary ludzkie, to najcenniejszy zabytek romańskiej rzeźby w Polsce.
Wznosząca się obok rotunda św. Prokopa jest największą w kraju świątynią romańską na planie koła. Jej surowe, kamienne wnętrze kryje najstarsze w Polsce
stacje Drogi Krzyżowej.

pozwala nie tylko złapać wiatr w żagle nad Wisłą i na Zalewie, ale także zgłębić
wiedzę o ludowej kulturze Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Odwiedzając Muzeum
Etnograficzne, pośród bogatych zbiorów znajdziesz narzędzia wykorzystywane do codziennych prac, w tym pługi, brony, ręczne siewniki, a nawet łódź
wiślaną. Odkryjesz zapomniane rzemiosła i wyroby będące owocem pracy
dawnych rzemieślników. Zobaczysz wnętrze izby mieszkalnej i tradycyjny strój
kujawski. Poznasz także, wciąż kultywowane na Kujawach, zwyczaje zapustne.
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rium z okresu rzymskiego) oznaczonego na mapie Klaudiusza Ptolemeusza
ok. 150 r. n.e. Centrum przypomina też postać urodzonego w Łojewie Stanisława Przybyszewskiego, czołowego pisarza Młodej Polski. Pomnik „Europejczyka z Łojewa” mieści się na cmentarzu parafii pw. Świętej Trójcy w Górze.
W Łojewie organizowane są Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu
w Drewnie, dzięki którym ta niewielka wieś okrzyknięta została „Rzeźbiarską
Stolicą Polski”. Wykonane przy użyciu pił mechanicznych rzeźby znajdziesz na
terenie Centrum.

Gospodarni Pałuczanie uprawiali rolę i hodowali
zwierzęta, a liczne jeziora rozrzucone pomiędzy łagodnymi pagórkami zachęcały do rybołówstwa. Życie
plotło się w rytm pór roku. Plotła się też wiklina, korzenie
sosny, jałowca, łyka drzew i sitowie. Pałuckie koszyki zachwycały formą i finezyjnymi dekoracjami z wikliny różnych kolorów i długości. Ze słomy wyplatano
ule, kapelusze, pierścionki, bransoletki, kasetki, czy tzw. „plotki” – ozdoby kapeluszy i zapinki do koszul, które dziewczęta wręczały chłopcom na zakończenie żniw.
Domorośli rzeźbiarze czerpali z tradycyjnej ikonografii religijnej lub swobodnie ją
interpretowali, tworząc świątki w domowych ołtarzykach, rzeźby do wiejskich kapliczek, kościołów i przydrożne krzyże.

Budownictwo
Pałuckie zagrody z domem, stodołą, budynkami gospodarczymi i tzw. małą
architekturą, były rozmieszczone na planie regularnego czworoboku. Do połowy XIX w. wznoszono chałupy z drewna. Podcieniowe chaty z ozdobnymi
szalowaniami szczytów i drzwi dekorowano artystycznymi detalami wykonanymi przez kowali - zawiasami, zamkami, kratami, wiatrowskazami. Bogato
zdobiono także wnętrza. Pod powałą izb wieszano słomiano-bibułkowe pająki
– symbol dostatku (im bogatszy gospodarz tym większa ozdoba). Kwiatami
z kolorowych bibułek dekorowano ołtarzyki i obrazy, a papierowymi paskami,
wycinanymi w ząbki i misterne ażurowe wzory – krawędzie półek. Popularne
były także papierowe firanki.

Strój i haft

Obrzędy i zwyczaje
W ostatni wtorek karnawału – na tzw. ostatki, po wsiach wędrowali przebierańcy: Cygan z niedźwiedziem owiniętym grochowinami, chłopiec z kozą,
koń, policjant i Żyd. Odwiedzali oni okoliczne domy, płatali figle mieszkańcom
i zbierali datki. Wieczorem urządzali w karczmie zabawę zwaną podkoziołkiem.
W centrum izby stawiano figurkę nagiego chłopca (z brukwi lub drewna), pod
którą dziewczęta zrzucały się „na ubiór dla naguska”. O północy kawalerowie
wnosili donicę z popiołem, który rozsypywali w kątach na znak zbliżającego
się Wielkiego Postu, kończącego czas zabaw.

Kuchnia
W kuchni Pałuk wyraźne są wpływy Wielkopolski lubującej się w ziemniakach
(pyrach). Do dziś popularne są szare kluski i placki z utartych, surowych ziemniaków (plindze), czernina (zupa z kaczej krwi), nazywana tu „czorniną”, jarzynowa – „parzybroda” lub „parzycha”, pyrki z gzikiem, czy szneka z glancem zwijana w kształt ślimaka drożdżówka z lukrem.

W stroju kobiecym charakterystyczne były haftowane czepce, a jego ozdobą – czerwone korale. Świąteczny strój kobiecy składał się z białej płóciennej
koszuli z haftem na stójce i mankietach, z białą haftowaną kryzą. Dziewczęta
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Pałuki

przywdziewały granatowy lub czarny gorset z aksamitu albo wełny o brzegach
zdobionych czerwoną tasiemką. Mężatki – fioletowy, brązowy, granatowy,
ciemnozielony lub czarny kabat, wykończony na brzegach materiałem układanym w drobne fałdy. Spódnicę z ciemnej pasiastej tkaniny wełnianej (po
I wojnie światowej także w kolorach bordo, zielonym, granatowym i czarnym)
przykrywały bawełnianym fartuchem w prążki (zazwyczaj czerwono-białe)
z białym haftem na brzegach. Nosiły też haftowane halki – białą z płótna i czerwoną z flaneli, wymownie nazywaną „piekielnicą”. Mężczyźni zakładali ciemne
spodnie wpuszczone w buty (kropusy), białą koszulę, czerwoną jakę (kamizelkę z rękawami), granatowy kaftan, czerwony pas i granatową sukmanę - jako
okrycie wierzchnie. Całości dopełniał ryjok – czarny filcowy kapelusz. Pałucki
jednokolorowy (biały) haft zdobił dawniej kobiece czepce, kryzy, fartuchy. Jedynie czerwone halki przystrajano haftem czarnym.

Żnińska Kolej Powiatowa

Pałuki

Szubin

21 km
20 km

Lubostroń

18 km

15 km

Żnin

Piechcin

9 km

Wenecja

Biskupin

5 km

7 km

2 km

Pakość

Gąsawa

6 km

Grochowiska
Szlacheckie

Centrum Informacji
Turystycznej w Pakości

Plac Wolności 20
maj-wrzesień
pn. – pt. 8 – 16
sb. – nd. 10 – 15

ul. Barcińska 11
maj-wrzesień
pn. – pt. 7 – 17
sb. 10 – 16

Muzeum Ziemi Pałuckiej
w Żninie

Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Wenecji

Plac Wolności 1
maj-wrzesień
wt. – pt. 9 – 17
sb. – nd. 10 – 15

maj-wrzesień
pn. – nd. 9.30 – 17.30

Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie – kasa

ul. Szkolna 2, Szubin
maj-wrzesień
pn. – pt. 8 – 16

Biskupin 3
maj-wrzesień
pn. – nd. 9 – 18

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna

22 km

22 km

Mogilno
7 km

Wylatowo
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Punkty
pieczątkowe

Pałac Lubostroń
– restauracja
Lubostroń
maj-wrzesień
pn. – nd. 12 - 20
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Lubostroń

Pałuki
Wsiądź do pociągu - nie byle jakiego i wyrusz w podróż do Wenecji by zobaczyć… diabła. Z pokorą wróć na właściwe tory przemierzając choć mały fragment Szlaku św. Jakuba. Zanurz się w lazurowych wodach piechcińskiego kamieniołomu i odkrywaj zatopione skarby…

- niewielka wieś o międzynarodowej sławie, którą zawdzięcza pozostałościom
pradziejowej osady. Dziś jest to najbardziej znany rezerwat archeologiczny
w Europie Środkowej. Prezentuje rekonstrukcje obozowiska łowców i zbieraczy epoki kamienia sprzed 8 000 lat, osady pierwszych rolników sprzed 6 000
lat, osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej sprzed 2 700 lat oraz wioski
wczesnośredniowiecznej z czasów pierwszych Piastów. Wracając z otchłani
dziejów – zwróć uwagę na krytą strzechą pałucką chatę z XVIII w.

Lubostroń
dzięki postawie swych dawnych właścicieli był niegdyś centrum myśli patriotycznej i ostoją spraw narodowych. Skórzewscy ufundowali go, jak głosi napis
nad wejściem: „Sibi, amicitiae et posteris” („Sobie, przyjaciołom i potomnym”).
Pałac przypomina swym majestatem renesansową Villę Rotonda z Vicenzy. Na
kopule dojrzysz niestrudzonego Atlasa, dźwigającego kulę ziemską.

Mogilno

Gąsawa
odsłania przed nami prawdziwy skarb sztuki sakralnej. Niepozorny, modrzewiowy kościół pw. św. Mikołaja kryje w swych wnętrzach zespół wielowarstwowych, iluzjonistycznych malowideł ściennych. Zwane arrasami lub gobelinami stanowią unikat na skalę europejską.

Grochowiska Szlacheckie
zachowały klimat siedziby szlacheckiej. Klasycystyczny pałac z końca XVIII w.
zbudowany przez ówczesną „panią na włościach” Teofilę Korytowską zdobi
portyk z czterema kolumnami toskańskimi, dźwigającymi przyczółek z herbem rodu Mora.
Gąsawa
Pałacowy park ze stawem to przykład
wartościowej architektury rezydencjonalnej Pałuk. Dziś szlacheckie
tradycje i gościnność pielęgnuje
hotel z restauracją.
44

przywołuje benedyktyńską przeszłość zespołu klasztornego i kościoła św. Jana
Apostoła. W roku 1050, król Kazimierz Odnowiciel sprowadził tu „czarnych
mnichów”. Z tego okresu pochodzą relikty romańskiej świątyni z podziemiami, tzw. „kościół dolny”. Krypta zachodnia, przykryta sklepieniem krzyżowym
wspartym na jednym filarze, jest jedną z nielicznych tego typu w Europie, a kamienny, surowy ołtarz krypty wschodniej świadczy o nabożeństwach odprawianych tu przed 800 laty. Klasztorne mury strzegą najstarszej studni w Polsce,
pośrodku wirydarza. Benedyktyni czynią z niej centrum, wokół którego powstaje ich lokum.

Pakość
przyciąga pielgrzymów z różnych zakątków kraju. Kalwaria Pakoska, zwana Kujawską Jerozolimą, jest jedną z najstarszych w Polsce. Jej budowę, w 1628 r., zapoczątkował miejscowy proboszcz, ks. Wojciech Kęsicki. Wzorując się na szlakach jerozolimskich, zrekonstruował drogę Chrystusa na Golgotę. Składa się
ona z 24 kaplic i kościoła Ukrzyżowania.
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Biskupin

Biskupin

Piechcin

Wenecja

Piechcin
to „śródziemnomorski” raj dla amatorów nurkowania. Wapienne kamieniołomy i powstały po zalaniu wyrobiska lazurowy akwen przypominają wybrzeże
Adriatyku. Pod wodą znajdziesz ściany, jaskinie, zatopione wraki morskiego
jachtu i drewnianej żaglówki, stalowy holownik i inne skarby. Piechcińskie
kamieniołomy urzekły filmowców, którzy nakręcili tu sceny do filmu „Karbala”
i serialu „Misja Afganistan”.

to jedno z najstarszych pałuckich miast. Jego dzieje poznasz w Muzeum Ziemi
Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, które prezentuje m.in. historię szubińskiego zamku i lokalne tradycje harcerstwa. Wśród eksponatów znalazł się m.in.:
proporzec bojowy z 1939 r. dowódcy dywizji gen. Kutrzeby, sztandar skautowski z Barcina z 1916 r., starodruki - w tym odezwa króla Stanisława Augusta
z 1792 r., a także pamiątki z powstania wielkopolskiego, z lat 1918-1919. To
pod Szubinem toczyły się długie, krwawe walki, które decydowały o przyłączeniu okolicznych ziem do umacniającej swą niepodległość Polski.

Wenecja
przywołuje atmosferę beztroskiego dzieciństwa. Położone u podnóża ruin
XIV-wiecznego zamku diabła weneckiego Muzeum Kolei Wąskotorowej, to największy w Europie skansen zabytkowych parowozów (jest ich aż 17, a najstarszy
pochodzi z 1899 roku) i pojazdów trakcyjnych przeznaczonych na tor o rozstawie 600 mm. Drezyny spalinowe, wagony pasażerskie i towarowe, poczekalnia
z XIX w., budka dróżnika, torowisko z rozjazdami i zwrotnicami…
kolejowy zawrót głowy!
Żnińska Kolej Powiatowa
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Żnin

Wylatowo
intryguje stojącym na niewielkim wzgórzu, drewnianym kościołem śś. Piotra
i Pawła. Trzynawowa świątynia o układzie bazylikowym to rzadki w Polsce
przykład architektury drewnianej. Zbudowana w 1761 r. z fundacji Michała
Kosmowskiego, opata klasztoru w Trzemesznie, została ozdobiona w stylu
barokowym i rokokowym. Kościół leży na pielgrzymkowym Szlaku św. Jakuba
i gości pątników przemierzających Camino Polaco – Polską Drogę Szlaku.

Żnin
dumnie nazywany jest stolicą Pałuk. Historię i kulturę tej pagórkowatej krainy
poznasz w Muzeum Ziemi Pałuckiej. We wnętrzach gotyckiej Baszty odnajdziesz ducha średniowiecznego Żnina. Odtworzono tu zabytkowe wnętrza
zbrojowni, skarbca miejskiego i sali rajców miejskich. W Magistracie przyjrzysz
się codziennemu życiu Pałuczan w XIX i XX wieku. Poznasz historię żnińskiego
drukarstwa – to tu za sprawą małej, niemieckiej drukarni, a później ogólnopolskiego koncernu wydawniczego Anny i Alfreda Krzyckich, narodziła się polska
prasa kolorowa i kobieca. W piwnicach Magistratu zajdziesz zbiory Muzeum
Sportów Motorowodnych. Żnin to początkowa stacja Żnińskiej Kolei Powiatowej.

47

www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

Szubin

Nazwa i obszar regionu etnograficznego ziemi chełmińskiej pokrywa się z regionem historycznym o tej samej nazwie. Obejmuje dziś także ziemię michałowską
i lubawską, które stanowiły niegdyś oddzielne jednostki. We wczesnym średniowieczu na terenie ziemi chełmińskiej funkcjonowała kasztelania chełmińska z ośrodkiem w Chełmnie i michałowska z grodem w Michałowie. Pierwotny obszar
regionu nawiązywał do tej pierwszej kasztelanii i zamykał się w widłach rzeki Wisły, Drwęcy i Osy, przynależąc do dzielnicy mazowieckiej. W XIII i XIV w., już za panowania Krzyżaków, nastąpił proces zrastania się ziemi chełmińskiej z sąsiednimi
ziemiami. Region przekroczył więc graniczne dotąd Jeziora Brodnickie i Drwęcę,
obejmując tereny między rzekami Brynicą, Pisą i Rypienicą - ziemia michałowska
oraz wzdłuż rzeki Wel - ziemia lubawska. Od czasów II Rzeczypospolitej ziemia
chełmińska zaliczana była do Pomorza. Wieś tego regionu była nowoczesna, często murowana, z wyraźnym podziałem na osady typu dworskiego (folwarcznego)
i wsie chłopskie (typu zagrodniczego). Uprawiano tu rośliny okopowe (buraki,
ziemniaki) oraz pastewne, hodowano bydło. Stosunkowo ważną rolę odgrywało
też rybołówstwo, zarówno wiślane, jak i jeziorne.

Budownictwo
W XIX w. i w początkach XX w. budownictwo ludowe ziemi chełmińskiej było
zróżnicowane ze względu na stosowany materiał i konstrukcje ciesielskie. Dominowało drewno oraz konstrukcje szkieletowe wypełniane gliną. Tzw. mur
pruski, czyli wypełnienie z cegieł, występowało dość rzadko. Na przestrzeni
XIX w. budynki drewniane i gliniane zastąpiono murowanymi. Na ziemi chełmińskiej występowały 3 rodzaje zagród chłopskich: polska, fryzyjska, nazywana holenderską, oraz niemiecka. Powstały dość licznie budynki przemysłowe olejarnie, młyny, folusze, tartaki, kuźnie. Krajobraz wiejski urozmaicały wiatraki
- koźlaki, paltraki i holendry.
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Strój i koronki
Strój ludowy ziemi chełmińskiej zanikł ostatecznie już w połowie XIX w. Można jedynie przypuszczać, iż miał wiele cech wspólnych ze strojem kujawskim
i wielkopolskim. W odzieniu kobiecym występowały chustki wiązane z tyłu,
czepce płócienne lub tiulowe, gorsety. Mężczyźni nosili wysokie kapelusze,
granatowe spodnie, długie sukmany i czamary. Na terenie ziemi chełmińskiej
wykonuje się współcześnie koronkę czółenkową (frywolitkę), uznawaną za pewien rodzaj twórczości ludowej, wywodzący się z działalności klasztorów żeńskich w Chełmnie i Łasinie. Dostrzega się także wpływy zachodnie – koronka
czółenkowa dotarła tu, przez Niemcy, ze swego holenderskiego źródła.

Obrzędy i zwyczaje
Zwyczajem wigilijnym było pieczenie nowego latka – ciastek w kształcie konia,
krowy, kury, które poświęcano i dawano zwierzętom, by się zdrowo chowały.
W Popielec domownicy obsypywali się nawzajem popiołem. W Wielki Czwartek chłopcy wędrowali po wsiach z terkotkami, wyganiając złe moce. Przygotowywali też „żur” z błota i wapna do smarowania okien w domach, gdzie
były panny na wydaniu. Miało to przypominać o rychłym końcu Postu. Wielkanocne pisanki farbowano w łupinach cebuli, buraków, oziminy, kory olchy.
W Poniedziałek Wielkanocny dzieci chodziły po domach smagając gospodarzy
gałązkami i recytowały wierszyki, za co otrzymywały jajka i pieczywo. W Noc
Świętojańską młodzież zapalała beczki ze smołą, tańczyła wokół ognisk i puszczała wianki na wodę.

Kuchnia
Podlegała wpływom niemieckim, co widać w nazewnictwie: sznek, ajntopf,
zupkartofel. Wśród potraw ziemi chełmińskiej dominowały zupy: żur na zakwasie z gruboziarnistej mąki, jarmuż z lebiody i kaszy, kwas – z kaszy i ziemniaków, gotowany na soku z kiszonej kapusty, zupa z brukwi. Z ziemniaków
przygotowywano zagraj - potrawę z dodatkiem żytniej zacierki, zaprawianą
octem, słoniną lub mlekiem albo popularne kluski jedzone do dziś z kapustą,
skwarkami, a także dodawane do czerniny z kaczej krwi. Pojawiała się też często zupa owocowa (muza), ze świeżych lub suszonych owoców, a w Wigilię kompot z suszu.
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Ziemia
chełmińska

...

Panorama Chełmna

Punkty
pieczątkowe
Muzeum
Etnograficzne w Toruniu

Rynek Staromiejski 25
maj-wrzesień pn. – pt. 9 – 18
sb. – nd. 10 – 18

ul. Wały gen. Sikorskiego 19
maj/czerwiec/wrzesień
wt., czw. 9 – 17, śr. 9 – 16,
pt. – nd. 10 – 18
lipiec-sierpień wt., czw – nd. 10 – 18
śr. 9 – 16

Chełmińska Informacja
Turystyczna
Rynek 28, Chełmno
maj-wrzesień pn. – sb. 8 – 16
nd. – 11 – 15

Ziemia chełmińska
13 km

Szynych
Sosnówka
Chełmno

5 km
15 km

Rynek 3-5
maj-wrzesień pn. – pt. 8 – 17
sb. 10 – 14

20 km

Radzyń Chełmiński

2 km

Wielkie
Łunawy

Informacja Turystyczna
w Grudziądzu

Grudziądz

8 km

38 km

Jarantowice

Brodnica

26 km

31 km

31 km

31 km

Chełmża

31 km

Ostromecko
21 km

31 km

35 km
10 km

Toruń
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Grębocin

Golub-Dobrzyń

Punkt Informacji
Turystycznej w Chełmży
ul. Tumska 12
maj – wrzesień wt. – pt. 9 – 16.30
sb. 9 – 13.30

Informacja Turystyczna
w Brodnicy
ul. Mały Rynek 4
1-14 maja i 16-30 września
wt. 8 – 16, śr. – pt. 8 – 15, sb. 9 – 15
nd. 10 – 14
15 maja – 15 września
pn. – nd. 10 – 17

www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

Ośrodek Informacji
Turystycznej w Toruniu

Zamek Golubski - recepcja
ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń
maj – wrzesień pn. – nd. 9 – 19

Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie
ul. Szkolna 31
maj/czerwiec/lipiec/wrzesień
pn. – pt. 9 – 15
sierpień – muzeum nieczynne

Pałac w Ostromecku
- recepcja
ul. Bydgoska 9
maj-wrzesień pn. – nd. 8 - 20

Zamek w Radzyniu
Chełmińskim
ul. Waryńskiego
maj-wrzesień pn. – nd. 10 – 18
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Ziemia chełmińska

Brodnica
wyróżnia się trójkątnym rynkiem i 54-metrową wieżą, będącą pozostałością
krzyżackiego zamku. Piwnice średniowiecznej warowni pełnią dziś funkcje
muzeum. Miasto zawdzięcza rozkwit Annie Wazównie, która w 1605 r. objęła
starostwo brodnickie. Stworzyła tu silny ośrodek intelektualny, szczycący się
tolerancją religijną, gościła uczonych i pisarzy, których była mecenasem. Królewna zmarła w 1625 r. Ze względu na swe protestanckie wyznanie, do czasu
pochówku w Toruniu, przez 11 lat spoczywała w krypcie na brodnickim zamku.

Chełmno
zaprasza na spacer wśród zabytków z czerwonej cegły. Poczujesz tu klimat
średniowiecznego miasta o niezwykle bogatych dziejach. Chełmno szczyci
się najdłuższymi zachowanymi w Europie murami obronnymi, sześcioma gotyckimi kościołami i gotycko-renesansowym ratuszem, który zdobi przestrzeń
rynku. Dziś jest to siedziba Muzeum Ziemi Chełmińskiej, w której poznasz
nie tylko ciekawą historię miasta, ale także postać światowej sławy chirurga,
dra Ludwika Rydygiera, który w 1880 r. w Chełmnie przeprowadził pierwszą na
świecie operację żołądka. W chełmińskiej farze przechowywana jest relikwia
św. Walentego. To dzięki niej Chełmno nazywane jest „miastem zakochanych®”.

Brodnica
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Ratusz w Chełmnie

Grębocin

Golub-Dobrzyń

Chełmża
zachęca do spacerów bulwarem łączącym przeciwległe brzegi Jeziora Chełmżyńskiego. Pochodząca z 1251 r. konkatedra pw. św. Trójcy jest jednym z najstarszych ceglanych obiektów na ziemi chełmińskiej. Na przestrzeni wieków
świątynia gościła polskich królów, w tym Jana III Sobieskiego, który podarował
kościołowi, zdobyty podczas odsieczy wiedeńskiej i zachowany do dziś, przerobiony na kapę, czaprak Kara Mustafy. Według legendy ukryty w świątynnym
skarbcu ceramiczny kubek nie może ulec stłuczeniu. Grozi to bowiem zniszczeniem katedry.

Golub-Dobrzyń
każdego roku przyciąga walecznych rycerzy, którzy stają tu w szranki podczas
Wielkich Międzynarodowych Turniejów Rycerskich. Areną ich zmagań jest
wybudowany przez Krzyżaków, górujący nad miastem, zamek. W XVII w. krzyżacka twierdza stała się letnią rezydencją królewny Anny Wazówny, która uczyniła z gotyckiej warowni renesansowy pałac. Może uda ci się ją ujrzeć? Ponoć,
odziana w białą szatę, przechadza się po zamkowych krużgankach.

Grębocin
zaprasza do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, w którym zgłębisz historię
produkcji papieru i pergaminu, poznasz średniowieczne manuskrypty i techniki drukarskie z różnych zakątków świata. Muzeum mieści się w XIII-wiecznym,
wzniesionym przez Krzyżaków, kościele pw. św. Barbary. Jego gotyckie wnętrza skrywają wyjątkowe, prywatne zbiory, w tym m.in. maszyny drukarskie
– od słynnej prasy Gutenberga, przez prasę Toulouse-Lautreca po arystokratyczną „Kolumbijkę”, tysiące czcionek, utensyliów drukarskich, kopie średniowiecznych rzeźb, księgi, inkunabuły, a nawet kopię Biblii Gutenberga 1:1. Na
warsztatach popróbujesz trudnej sztuki kaligrafii, pisania gęsim piórem i czerpania papieru.
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Zasobna bogactwem hanzeatyckich miast, wypalona czerwienią gotyku, wznosząca swe twierdze nad zielenią nadwiślańskich łąk. W zadumie menonickich cmentarzy przywołuje wielokulturowe dziedzictwo…

Grudziądz

Grudziądz
zachwyca panoramą zabytkowych spichlerzy wznoszących się na nadwiślańskiej skarpie. Ze szczytu zrekonstruowanej wieży Klimek, będącej niegdyś
częścią krzyżackiego zamku, rozpościera się malowniczy widok na wstęgę Wisły. Odwiedź Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, by poznać historię miasta,
a także tradycje związane z lotnictwem i polską kawalerią. Fort Wielka Księża
Góra oraz XVIII-wieczna grudziądzka cytadela to jedne z najbardziej okazałych
obiektów sztuki militarnej w Europie.

Jarantowice

Ostromecko
otworzy przed tobą bramy urokliwego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Klasycystyczny Pałac Nowy wybudowano w latach 1832-1848. Jego rozległe tarasy
prowadzą do malowniczego ogrodu angielskiego, składającego się z części
ogrodowej i leśnej. Usytuowany na skraju wiślanej skarpy, otoczony ogrodem
włoskim, barokowy Pałac Stary to rezydencja w stylu warszawskiego rokoka,
wybudowana ok. 1730 r. W jego wnętrzach znajdziesz wyjątkową Kolekcję Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego.

Radzyń Chełmiński
już z daleka intryguje monumentalnymi ruinami krzyżackiego zamku. Jak ważną rolę obiekt pełnił w państwie zakonnym świadczy fakt, iż po klęsce na polach grunwaldzkich, właśnie tu wielki szafarz królewiecki, Jerzy von Wirsberg,
zdeponował istotną część zakonnego skarbca, w tym osobiste srebra wielkiego mistrza Ulrycha von Jungingena. W zamkowych piwnicach urządzono trzy
sale: biesiadną, muzealną i tortur. Tajemne znaki wyryte w murze są pamiątką
po nagrywanym tu serialu „Pan Samochodzik i Templariusze”.

Sosnówka
przywołuje pamięć osadników olenderskich, którzy osiedlając się pod koniec
XVI w. w Dolinie Dolnej Wisły, założyli tu jedną z pierwszych osad. Dziś pozostał
po nich cmentarz założony ok. 1690 r. Wśród licznych nagrobków odnajdziesz
te najstarsze…
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zadziwią cię drewnianą świątynią z dachem krytym… strzechą. Jej zastosowanie w obiekcie sakralnym to rzecz unikatowa w skali kraju. Kościół z 1785 r.
pełnił rolę zboru ewangelicko-augsburskiego do roku 1945 r. Obecnie jest to
rzymskokatolicki kościół filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe.

Szynych
zachwyca miłośników sztuki sakralnej. Kolebkowe sklepienie kościoła
św. Mikołaja pokryte jest barokowymi malowidłami, powstałymi w 1764 r.
Zwróć uwagę na czarny marmurowy obelisk upamiętniający pewien historyczny moment. W 1806 r., za rządów króla Fryderyka Wilhelma III, rząd Prus chciał
powołać mieszkających tu menonitów do walki ze zbliżającymi się wojskami
napoleońskimi. Jako, że wyznanie nie pozwalało im na służbę wojskową, wykupili się, wpłacając na potrzeby wojenne niebagatelną kwotę 30 tys. talarów.

Toruń
kusi słynnymi piernikami. To nie tylko aromatyczny korzenny smakołyk, ale
także jeden z symboli dawnego hanzeatyckiego miasta i ważny element jego
historii. W Toruniu istnieją dwa muzea poświęcone piernikowi. W Domu Mikołaja Kopernika poznasz sylwetkę i wielkie dokonania toruńskiego astronoma.
W nieziemski wymiar przeniesie cię planetarium. Siedząc wygodnie w fotelu

56

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

podbijesz bezkres wszechświata, poznasz gwiazdozbiory, odkryjesz tajemnice odległych planet i galaktyk. Toruński gotyk doskonale prezentuje się
o każdej porze dnia i roku. Niezapomnianych wrażeń dostarcza turystom Bella
Skyway Festival. To prawdziwa eksplozja światła! Fascynujące instalacje, wraz
z zabytkową scenerią toruńskiej starówki, wyczarowują nowy obraz miasta.
Koneserów sztuki militarnej przyciąga do Torunia Fort IV - doskonale zachowany obiekt forteczny z końca XIX w. W Muzeum Podróżników przeniesiesz się
w odległe krańce świata. Zgromadzone tu zbiory pochodzą z wypraw Elżbiety Dzikowskiej i jej męża Tony Halika. Jeśli zmęczy cię gwar miasta - w jednej
chwili możesz przenieść się na spokojną, polską wieś. W samym centrum Torunia przygarnie cię kameralny skansen. W Muzeum Etnograficznym odwiedzisz
stare chałupy, zabudowania gospodarcze, strażacką remizę, kuźnię i wiatrak.
We wnętrzach zagród poznasz dawne przedmioty codziennego użytku. Wiejskiego klimatu z przełomu XIX/XX w. dopełniają przydomowe ogródki i przydrożne kapliczki. Istna sielanka w turystycznym centrum regionu!

Wielkie Łunawy
to kolejny przykład ocalenia od zapomnienia pamięci po dawnych osadnikach
z Holandii. Pierwszych menonitów sprowadzono do wsi w 1604 r. Dziś pamiątką po nich jest, założony w drugiej połowie XVIII w., cmentarz menonicki
z zachowanymi stelami i charakterystycznymi żeliwnymi krzyżami.

Panorama Torunia
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Radzyń Chełmiński

Ziemia dobrzyńska to region etnograficzny pokrywający się z historyczną ziemią
dobrzyńską. We wczesnym średniowieczu tereny te należały do książąt mazowieckich, a od poł. XIII w. do Kujaw. W czasie zaborów ziemia dobrzyńska niemal
w całości weszła w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Choć jej granice, w porównaniu
z innymi krainami etnograficznymi, są wyraziste, nie przekłada się to na rozpoznawalne wyróżniki kulturowe. Wielowiekowe związki z Mazowszem, z którego
wywodziła się tutejsza drobna szlachta i przynależnością do Kujaw wskazują na
wpływy kształtujące kulturę tego regionu. Istnieją też opisy podkreślające podobieństwa do etnografii ziemi chełmińskiej.
Tradycyjna twórczość ludowa na ziemi dobrzyńskiej rozwinęła się najsilniej w połowie XIX w. Każde domostwo wyposażone było w naczynia gliniane, drewniane,
wyroby wikliniarskie, kowalskie. Szafy miały ozdobne gzymsy. Meble w głównej
izbie były politurowane na kolor ceglastoczerwony, a pod koniec XIX w., orzechowy. Ściany bielono wapnem, czasami z domieszką niebieskiego. U góry robiono
szlaczek z farby, sadzy i mleka. Zdarzało się, że kobiety odręcznie malowały wzór
kwiatowy. Główną dekoracją ścian były „święte” obrazy kupowane na odpustach
lub od wędrownych handlarzy. Charakterystyczny dla ziemi dobrzyńskiej był oleodruk z Pietą Oborską. Wśród figur przeważał wizerunek Matki Boskiej Skępskiej.
W okresie międzywojennym ozdobami były również makatki - wyszywane, ze
słomek na tkaninie oraz malowane na materiale, a także szydełkowe serwetki na
meblach. Spod ręki dobrzyńskich kowali wychodziły ozdobne krzyże do kapliczek
i cmentarne, a także zawiasy czy tasaki do mięsa.
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Pojezierze Brodnickie

Budownictwo
Na przestrzeni XIX w. budynki wiejskie wznoszono tu najczęściej z drewna lub
gliny, w zamożniejszych gospodarstwach stosowano też cegłę. Kamień stosowany był jedynie przy budowie obory lub chlewu. Niekiedy wykorzystywano
dwa surowce: glinę z kamieniem albo cegłę i kamień. Dachy najczęściej kryto
słomą, choć na terenach przyrzecznych i nad jeziorami wykorzystywano trzcinę. Dachówka występowała sporadycznie. Dach, najczęściej dwuspadowy,
wznoszono w konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Na terenach graniczących
z Mazowszem występował starszy typ dachu - czterospadowy. Na ziemi dobrzyńskiej dominowały dwa typy rozplanowania zagrody: usytuowanie jej na
planie prostokąta z oddzielnie stojącymi budynkami, oraz taki, w którym budynek mieszkalny wraz z inwentarskim budowano pod jednym dachem w linii
prostej. Stodoła była lokalizowana osobno. Takie rozwiązanie stosowane było
przez małorolnych gospodarzy ze względu na oszczędność surowca. W obu typach zagród znajdowały się przybudówki, wozownie, szopy, mała architektura
w postaci studni, płotów i piwnic. W okolicach Dobrzynia n. Drwęcą występowały domy z podcieniami lub gankami, zdobione snycerskimi ornamentami.

Strój i haft
Duży wpływ kultury dworskiej, drobnoszlacheckiej i miejskiej spowodował,
że na przełomie XIX i XX w. niemal w całym regionie nie występował już strój
ludowy. Wspomina się natomiast, że w niektórych wsiach mieszkańcy nosili
się jak na Mazowszu Płockim lub jak na Kujawach. Zanim zniknął z tradycji,
strój dobrzyński różnił się od ubioru mieszkańców sąsiednich regionów. Dobrzynianki nosiły niewielkie czepki, mniejsze od kujawskich, obwiązywane
chustą jedwabną. Na co dzień zakładały suknie z farbowanego płótna, na
święta zaś - z kolorowego perkalu. Mężczyźni przykrywali głowę czarnymi filcowymi kapeluszami z szerokim rondem i zwężającą się ku górze główką. Za
ubiór wierzchni służył im granatowy, sukienny płaszcz z peleryną, przewiązywany włóczkowym pasem. Granatowe spodnie z sukna lub płótna wpuszczali
w wysokie buty. Na terenie ziemi dobrzyńskiej nie występuje współcześnie
regionalny haft ani koronki.

59

więcej w materiale źródłowym na www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl

Ziemia dobrzyńska

Obrzędy i zwyczaje
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Dąb Rzeczypospolitej

Kaplica św. Barbary w Rypinie

Witraże w Rypinie

Kuchnia
Na początku XX w. tradycyjne pożywienie dobrzyniaków składało się z pokarmów ziemniaczanych i zbożowych. Chleb pieczono niemal wyłącznie na
zakwasie z mąki żytniej razowej, do ciasta czasami dodawano tarte surowe
ziemniaki, niekiedy też kminek. Ciasta drożdżowe z mąki pytlowej i z cukrem,
pieczono tylko z okazji świąt. Na co dzień sięgano po placki z ciasta chlebowego lub placki kartoflane (chlapacze, bugaje), pieczone na blasze paleniska. Na
przednówku spożywano dość często lebiodę. Przyrządzano z niej gęstą potrawę z kaszą jaglaną lub jęczmienną, albo zupę, nazywaną „faćka”. Chętnie jedzono kluski kartoflane – „przecieruchy”, również jako dodatek do popularnej
czarniny. Codziennym daniem były zacierki ze słodkim mlekiem, kapustą. Dodawano je też do ziemniaczanej zupy (zagraj), zakwaszanej sokiem z kiszonej
kapusty lub śmietaną. Na terenach przyległych do Kujaw popularny do dzisiaj
jest żur, nazywany tu barszczem, jedzony z kartoflami i chlebem. We wschodniej części ziemi dobrzyńskiej, również obecnie, dużym powodzeniem cieszy
się dynia (bania), zwłaszcza w postaci marynat i konfitur.

Lipno
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Wigilia Bożego Narodzenia była czasem wróżb. Kto zobaczył swój wyraźny
cień, ufał, że doczeka następnego roku. Wyciągnięcie parzystej liczby słomek
ze strzechy wróżyło pannie szybkie zamążpójście. Na początku XX w. w dobrzyńskich domach pojawiły się choinki, głównie małe sosenki, wieszane czasem pod sufitem. W Boże Narodzenie, wracając z kościoła, urządzano wyścigi
wozami. Kto pierwszy dotarł do zagrody, miał mieć w nadchodzącym roku najlepsze konie i najbardziej obfite plony. W drugi dzień świąt młodzież urządzała
zabawy taneczne. Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli po wsiach chodzili
kolędnicy z szopkami, a do końca karnawału - przebierańcy w strojach Heroda, diabła i śmierci, zwani „Herodami”. W ostatnie dni karnawału wędrowali po
domach mężczyźni w strojach kozy, bociana, niedźwiedzia, czyli zwierząt symbolizujących zdrowie, siłę i płodność. Zwyczaj ten nazywany był „chodzeniem
po pączkach” bo gospodynie smażyły je, by częstować „zwierzęcy” korowód.
Na Niedzielę Palmową szykowano palmy z barwinka, bukszpanu, asparagusa, mirtu, ozdabiając je czasem kwiatami z bibułki. Poświęcone, miały chronić
dom przed uderzeniem pioruna. Powszechnym wielkopiątkowym zwyczajem
były „boże rany”. Ojciec „chłostał” domowników kolczastymi gałązkami, na pamiątkę ubiczowania Jezusa. W wigilię św. Jana dziewczęta puszczały na wodę
po dwa wianki ze świeczkami, tzw. „świętojanki”. Jeżeli połączyły się na wodzie,
dziewczyna miała wkrótce wyjść za mąż. Wierzono, że zioła mają w tym dniu
szczególne właściwości i dlatego zbierano je dla celów leczniczych. W dzień
zaduszny dusze zmarłych miały powracać na ziemię, dlatego starano się nie
wykonywać żadnych domowych czynności (np. nie ubijać masła), by
im nie przeszkadzać.

Szafarnia

Ziemia dobrzyńska
Dąb Rzeczypospolitej
10 km

Górzno
Szafarnia

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni

ul. Wczasowa 1, Górzno
maj-wrzesień
pn. – nd. 8 – 22

Szafarnia 1
maj-wrzesień
wt. – pt. 8 – 16
sb. – nd. 12 - 16

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie
ul. Warszawska 20
maj-wrzesień
pn. – pt. 9 – 17
sb. 10 – 14

25 km

23 km
17 km

Hotel*** Dworek Wapionka
– recepcja
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Punkty
pieczątkowe

Rypin
19 km

Obory

Górzno

21 km

Lipno
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Niegdyś kraina murowanych zamków; krzyżacka, to
znów polska. Wyznaczona na mapie przez 7 rzek, rozbrzmiewająca mazurkami Chopina, dzika w wąwozach i jarach Pojezierza Brodnickiego…

Dąb Rzeczypospolitej
to najokazalsze drzewo Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego liczy
sobie ok. 550 lat, 35 m wysokości i 641 cm obwodu w pierśnicy. Zdobi urokliwy
rezerwat przyrody „Jar Brynicy II”. W przeszłości jego okolice były miejscem patriotycznych spotkań. Dąb był świadkiem partyzanckich przysięg na wierność
ojczyźnie, ale też ludowych zabaw. Legenda głosi, że przed bitwą pod Grunwaldem, po nieudanej próbie wywołania bitwy pod Kurzętnikiem, odpoczywał tu
Król Polski Władysław Jagiełło. „Dąb Rzeczypospolitej” bywa zatem nazywany
„Dębem Jagiełły”. Około 100 m dalej znajdziesz punkt widokowy na skraju jaru,
wyrzeźbionego przez rzekę Brynicę.

Górzno
jest malowniczym miasteczkiem Pojezierza Brodnickiego, położonym na wzgórzach przeciętych wąwozami i dolinami. Przyciąga do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego miłośników aktywności, w tym - geocachingu.
Nad okolicą króluje dwuwieżowa fasada Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego z przełomu XVIII/XIX w., związanego z działalnością Zakonu Kanoników
Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Odwiedzając Dworek
Wapionka odkryjesz zrekonstruowany młyn wodny z 1766 r., mieszczący dziś
przytulną karczmę.

Lipno
jako pierwsze ujrzało przyszłą hollywoodzką gwiazdę – Polę Negri. To właśnie
tu przyszła na świat 3 stycznia 1897 r., jako Apolonia Chałupiec. W lipnowskiej
Izbie Pamięci znajdziesz zbiory związane z życiem i karierą filmową aktorki, która podbiła nie tylko amerykańskie nieme kino, ale także serca Charliego Chaplina i Rudolfa Valentino. Na słynnym Hollywood Boulevard, w Hollywoodzkiej
Alei Sław do dziś lśni jej gwiazda. Zaglądając do „Izby mieszczańskiej” z przeło64

mu XIX i XX, w Miejskim Centrum Kulturalnym, zobaczysz zgromadzone przez
mieszkańców pamiątki - dawne meble, dokumenty, przedmioty codziennego
użytku i zastygłe w sepii portrety mieszczan.

Obory
od setek lat przyjmują pielgrzymów i pątników. Barokowy kościół Nawiedzenia
NMP z klasztorem o.o. Karmelitów tworzą znane Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Od wieków czcią otaczana jest tu figura Matki Boskiej Bolesnej, zwana
Pietą Oborską. Słynąca cudami niewielka, wykonana z lipowego drewna rzeźba,
powstała na przełomie XIV/XV w. Obok „Karmelu Oborskiego” wznosi się „Kalwaria” z zabytkowym cmentarzem, grobowcami okolicznej szlachty i piętrowymi
katakumbami. W jednej z komór ukryto w czasie II wojny światowej cudowną
figurę, chroniąc ją przed hitlerowcami.

Rypin
wymieniony był już w 1065 r. w tzw. falsyfikacie mogileńskim, jako zlokalizowany na terenie obecnej wsi Starorypin, pierwotny gród rypiński. O tym jak funkcjonował w średniowieczu dowiesz się w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Poznasz
tu także historię szkolnictwa regionu od końca XIX w. do roku 1970, oglądając
wnętrze dawnej klasy, ubiory uczniów i dawne świadectwa. Piwnice Domu
Kaźni ukazują mroczną historię miasta, kiedy to budynek obecnego muzeum
był siedzibą Gestapo. Lapidarium przy ul. Spokojnej, przywołuje pamięć o powstałej tu w XVII w. gminie żydowskiej. Urokliwym zabytkiem Rypina jest mała,
drewniana kaplica św. Barbary z 1780 r. Miasto szczyci się witrażem „Ostatnia
Wieczerza”, o powierzchni 212 m2.

Szafarnia
wciąż rozbrzmiewa muzyką Chopina. Młody Frycek dwukrotnie spędzał tu wakacje (w 1824 i 1825 r.), goszcząc u swojego szkolnego kolegi, Dominika Dziewanowskiego. Zwiedzał okolicę, poznawał folklor, słuchając ludowych pieśni
i wiejskich grajków, uczestniczył w miejscowych obrzędach. W listach do rodziny pisał „… Nie czytam, nie piszę, ale gram, rysuję, biegam, używam świeżego
powietrza”. Pod wpływem nowych doświadczeń zmienił sposób postrzegania
rytmu w muzyce. Zaczął komponować pierwsze mazurki, inspirowane polskimi
tańcami ludowymi. Dziś w Szafarni mieści się Ośrodek Chopinowski z niewielkim muzeum, a tutejsze koncerty i konkursy pianistyczne przyciągają meloma65
nów z całego świata.
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XVII Chełmińskie Wieczory
Organowe

Chełmno

22-23 czerwca

Spacerki po Chełmnie
z przewodnikiem

Chełmno

23 czerwca

XVII Letni Festiwal „Muzyka
w zabytkach Chełmna”

Chełmno

XIX Wojewódzki Przegląd
Zespołów Ludowych połączony
z degustacją potraw regionalnych

Golub-Dobrzyń

Majówka na trawie

Grudziądz

Lawendowe Niedziele
w „Lovendzie Kujawskiej”

Leszcze

Jarmark Kujawski

Inowrocław

Blues na Świecie Festival

Świecie

Jarmark Spichrzowy

Grudziądz

Europejski Dzień Gotyku
Ceglanego

Chełmno/
Grudziądz

15-16 czerwca

Dni Włocławka

Włocławek

20-24 czerwca

Dni Torunia

Toruń

21-23 czerwca

Łabiszyńskie Spotkania z Historią.
Bohaterowie Normandii

Łabiszyn

21-23 czerwca

Bydgoski Festiwal Wodny Ster na
Bydgoszcz

Bydgoszcz

21-23 czerwca

IV Weekend na Szlaku
Piastowskim

obiekty Szlaku

22 czerwca

Noc Kupały

Biskupin

22 czerwca

Noc Świętojańska

Koronowo

maj - sierpień
maj - wrzesień
czerwiec sierpień
19 maja
24-26 maja
2 czerwca –
7 lipca
6 czerwca
7-8 czerwca
8-16 czerwca
15 czerwca
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Spotkania z Folklorem Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej

Ciechocinek

XXVI Jarmark staroci i rękodzieła
ludowego

Włocławek

26-30 czerwca

V Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Rzeźbieniu w Drewnie

Łojewo

28-29 czerwca

Święto Żuru Kujawskiego

Brześć Kujawski

28 czerwca –
7 września

Międzynarodowy Festiwal „Nova
Muzyka i Architektura”

Toruń

30 czerwca

Festyn folklorystyczny pt. „Kłóbka
z Marią Wodzińską i Chopinem
w tle”

Kłóbka

lipiec - sierpień

Rzeka Muzyki

Bydgoszcz

lipiec - sierpień

Festiwal Teatrów Ulicznych

Toruń

5-6 lipca

Festiwal Wielka Gala Tenorów

Ciechocinek

5-7 lipca

XLIII Wielki Międzynarodowy
Turniej Rycerski na Zamku
Golubskim

Golub-Dobrzyń

5-7 lipca

XX Jarmark Jaszczurczy
i Międzynarodowe Spotkania
z Folklorem „Lato Dialogu Kultur”

Chełmno

Arie na plaży „Ryszard Smęda
zaprasza”

Koronowo

IV Festiwal Lawendy na Kujawach

Leszcze

Zjazd miłośników country
i westernu

Bożejewiczki

V spotkanie z cyklu „Wieczór
pod lipą”

Kłóbka

5 lipca
2 sierpnia
6 lipca
6-7 lipca
13 lipca
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13 lipca

Święto Soli

Ciechocinek

13 lipca

Wenecka Noc z Parowozami

Wenecja

13 lipca

Ino ART. Festiwal

Inowrocław

Przystań w kolorze blue

Nakło nad
Notecią

13-14 lipca

XI Biskupiński Turniej Łuczniczy

Biskupin

17 lipca –
30 sierpnia

Pokonkursowa Wystawa
Współczesnej Sztuki Ludowej
w Borach Tucholskich

Tuchola

19-20 lipca

Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Ciechocinek

20 lipca

Historyczny Pochód Borowiaków
i Dzień Folkloru Borowiackiego

Tuchola

20 lipca

VII Pałucki Festyn Ludowy

Łabiszyn

20 lipca

Biesiada Pałucka

Żnin

26-28 lipca

XVIII Festiwal „Muzyka w świetle
księżyca”

Lubostroń

27-28 lipca

XVII Jarmark Cysterski i Bitwa
pod Koronowem

Koronowo

Festyn folklorystyczny „W sierpniu
każdy kwiat woła – zanieś mnie
do kościoła!”

Kłóbka

9-11 sierpnia

Perspektywy Nine Hills Festival

Chełmno

9-11 sierpnia

Drużynowe Mistrzostwa Europy
w Lekkiej Atletyce

Bydgoszcz

10-14 sierpnia

Festiwal Operowo-Operetkowy

Ciechocinek

11-15 sierpnia

Festiwal Wisły

Włocławek/
Ciechocinek/
Osiek/Toruń

13 lipca

4 sierpnia
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20-25 sierpnia

Bella Skyway Festival

Toruń

24 sierpnia

VI Festiwal Smoczych Łodzi

Włocławek

24 sierpnia

XXXI Zjazd Kawalerzystów –
pokazy kaskaderki konnej

Grudziądz

24-25 sierpnia

Festiwal Smaku

Gruczno

24-25 sierpnia

Smaki Przeszłości

Biskupin

1 września

IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski
PAŁUKI TOUR

Żnin

7 września

TehoFest 2019

Bydgoszcz

8 września

Festyn folklorystyczny „Rośnij
chlebie”

Kłóbka

8 września

XI Święto Kociewskiego
Ziemniaka

Świecie

Wenecka Noc z Parowozami

Wenecja

XXV Festyn Archeologiczny

Biskupin

Piknik Historyczny

Brześć Kujawski

Jarmark Jesień na Pałukach

Żnin

28 września

Golubski Hubertus

Golub-Dobrzyń

29 września

VI Włocławski targ z darami lata
„Na jesieni świat się mieni”

Włocławek

Koronowo MTB Maraton

Koronowo

14 września
14-22 września
15 września
21-22 września

5 października

Zdjęcia:
Czerwiński J., Furman P., Mizdalski K., Pach D., Pawelec E., Zdunek W., archiwum
Baza Nurkowa Piechcin, archiwum MZKiD we Włocławku, zasoby K-POT,
wektor haftu krajeńskiego - Grobelny P.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
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